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يف  اخلليجيــة  الشــؤون  يف  والباحثــني  الكتــاب  بإســهامات  اخلليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
واألمنيــة.  والدفاعيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  املجــاالت 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج لألبحاث ٢٠٠8.

٭ ال يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج لألبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

اإلسهامات

هذا العدد
هــذا العــدد الماثــل بيــن أيــدي القــراء مــن سلســلة أعــداد مجلــة )آراء حــول الخليــج( 
الشــهرية التــي تصــدر عــن مركــز الخليــج لألبحــاث يحمــل رقــم )157( مــن سلســلة 
إصــدارات المجلــة، والــذي صــدر مطلــع ينايــر مــن عــام 2021م، تضمــن عــدة دراســات 
ــى  ــام مض ــاد ع ــوان "حص ــت عن ــدد تح ــي للع ــف الرئيس ــاء المل ــة وج ــاالت متنوع ومق
واستشــراف عــام آت" حيــث تتبــع أحــداث عــام 2020م، ومــن ثــم استشــراف عــام 
2021م، وجــاء مضمــون الملــف ثرًيــا فقــد رصــد أحــداث العــام المنصــرم وحللهــا وفــكك 

ــا الرئيســية.  عناوينه
ــر  ــداث غي ــًرا لألح ــادي نظ ــر اعتي ــتثنائًيا وغي ــا اس ــرم عاًم ــام المنص ــد كان الع وق
ــة  ــو جائح ــام ه ــذا الع ــم ه ــم معال ــن أه ــل م ــام، ولع ــذا الع ــهدها ه ــي ش ــة الت العادي
فيــروس كورونــا الــذي اجتــاح العالــم مــن أقصــاه إىل أقصــاه وأوجــد حالــة مــن الرعــب 
لكونــه فيروًســا جديــًدا لــم تعرفــه البشــرية مــن قبــل عــىل هــذا النطــاق الواســع، 
وجــاءت خطورتــه  مــن  ســرعة انتقالــه، وعــدد المصابيــن أو عــدد ضحايــاه الذيــن قضــوا 
بســببه، ولذلــك جــاءت الدراســات والمقــاالت منبهــة ألســباب انتشــار العــدوى ســريًعا، 
ــره مــن الفيروســات  ــروس يف المســتقبل وغي ــة مواجهــة هــذا الفي ــم تصــدت لكيفي ث
المســتجدة والمتحــورة، وركــزت عــىل ضــرورة تعــاون العالــم بكافــة دولــه ومنظماتــه 

ــة.  ــذه الفيروســات الفتاك ــة ه ــه لمواجه وهيآت
وتــم التركيــز عــىل اهتمــام العلمــاء بمســتقبل الرؤيــة العلميــة والبحثيــة القائمــة 
عــىل التعــاون بيــن العلمــاء مهمــا تباعــدت دولهــم، أو اختلفــت ألســنتهم ودياناتهــم، 

فالعلــم ملــك البشــرية ولصالحهــا وهــو فــوق كل الحواجــز التــي يضعهــا البشــر.
ومــع تســلم الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن مهامــه الدســتورية يف منتصــف شــهر 
ينايــر الجــاري، وعقــب حالــة مــن الجــدل واللغــط مــع ســلفه ترامــب، اهتــم الباحثــون 
بالتوجهــات األمريكيــة المســتقبلية خاصــة تجــاه منطقــة الخليــج العربــي، ولعــل 
العالقــات األمريكيــة ـ اإليرانيــة حصلــت عــىل كثيــر مــن اهتمــام الباحثيــن وأصحــاب 
ــووي ـ  ــف الن ــة المل ــة قضي ــب لمعالج ــن ترام ــدن ع ــة باي ــالف رؤي ــًرا الخت ــرأي نظ ال
ــط  ــرق األوس ــة الش ــو منطق ــن نح ــات الديموقراطيي ــًرا لتوجه ــا، ونظ ــي بينهم اإليران

ــج خاصــة.  ــة الخلي ــة ومنطق عام
 وشــهد العــدد أيًضــا رصــًدا لألوضــاع يف دول مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي ومــا 
ينتظرهــا يف العــام الجديــد 2021م، إضافــة إىل صــراع شــرق المتوســط والتســخين يف 

ليبيــا والتدخــالت التركيــة يف الشــأن الليبــي ومنطقــة شــرق المتوســط.
وكان القاســم المشــترك تقريًبــا بيــن مــن شــاركوا يف هــذا العــدد هــو ضــرورة 
تحصيــن المنطقــة العربيــة بالتكامــل اإليجابــي خاصــة يف المجــال العلمــي والبحثــي 
واالقتصــادي والسياســي وضــرورة مســاهمة المنطقــة فيمــا يحققــه العالــم لمواجهــة 
ــا، إضافــة إىل إغــالق  ــروس كورون ــال في ــا عــل ســبيل المث ــات ومنه المخاطــر والتحدي
الثغــرات التــي تتســلل منهــا المشــاريع اإلقليميــة إىل المنطقــة العربيــة الختراقهــا أو 

ــدور العربــي وإضعافــه. حصارهــا للنيــل مــن ال

محاور العدد المقبل

ــيصدر  ــذي س ــة وال ــدارات المجل ــلة إص ــن سلس ــم )158( م ــل رق ــدد المقب ــاول الع يتن

ــر المقبــل، ملــف )خطــط التنميــة الخليجيــة  ــع شــهر فبراي ــه تعــاىل مطل بمشــيئة الل

ــل يف:  ــة تتمث ــروًطا للكتاب ــة ش ــع المجل ــول(، وتض ــع والمأم "2030": الواق

ــ ال ٌيلتفت للمقاالت التي تصل المجلة دون تنسيق مسبق وتحديد محور المقال.

ــ االلتزام بإرسال المقاالت والدراسات يف موعد أقصاه العشرين من كل شهر. 

ــ ال يزيد عدد الكلمات عن 2500 كلمة للمقال، وال يقل عن 2000 كلمة. 

ــ المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من مقاالت. 

ــــ مراعــاة الكتابــة باللغــة العربيــة الســليمة وليــس باللهجــات المحليــة، مــع االهتمــام 

بالجــودة ولــن يلتفــت للمقــاالت التــي ال تلتــزم بالجــودة. 

ــ المقاالت تعبر عن رأي كاتبها وليست بالضرورة أن تعبر عن رأي المجلة. 

ـــ احترام ثوابت المجتمع والمعتقدات الدينية واألخالقيات العامة.  
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افـتتــاحــية الــعـدد

   

ــا  ــم، عاًمـ ــج والعالـ ــة اخلليـ ــل منطقـ ــام 2021م، تدخـ ــة عـ ــع بدايـ مـ
ــة،  ــة الثالثـ ــن األلفيـ ــث مـ ــد الثالـ ــتهالل العقـ ــع اسـ ــًدا، مـ ــا جديـ ميالدًيـ
وهـــذه البدايـــة ليســـت تقليديـــة كمـــا كانـــت األعـــوام الســـابقة، فالعالـــم 
يعيـــش أزمـــة جائحـــة كورونـــا وتداعياتهـــا ســـواء الصحيـــة أو االقتصاديـــة، 
ــى  ــة علـ ــية األمريكيـ ــات الرئاسـ ــج االنتخابـ ــكاس نتائـ ــى انعـ ــة إلـ إضافـ
ـــة املتشـــابكة  ـــة والعســـكرية واالقتصادي ـــا األمني ـــك القضاي ـــم، وكذل العال
التـــي تعيشـــها منطقـــة اخلليـــج، إضافـــة إلـــى مواقـــف وسياســـات إيـــران 
الســـلبية جتـــاه املنطقـــة، وهـــذا مـــا يدفـــع إلـــى طـــرح العديـــد مـــن 
ــغلنا  ــي تشـ ــل، وهـ ــام املقبـ ــة يف العـ ــتقبل املنطقـ ــول مسـ ــاؤالت حـ التسـ

وتشـــغل الكثيـــر مـــن املعنيـــن بالشـــأن اخلليجـــي، ومنهـــا: 
إيـــران، فلـــدى الكثيـــر مـــن أبنـــاء املنطقـــة تســـاؤالت حـــول اســـتمرار 
رفـــض إيـــران لوجـــود عالقـــات جـــوار طبيعيـــة مـــع جيرانهـــا وفًقـــا 
لقواعـــد اجلغرافيـــا والتاريـــخ والديـــن والقانـــون الدولـــي، وإلـــى أي 
مـــدى تؤثـــر املتغيـــرات الدوليـــة علـــى مســـتقبل العالقـــات اخلليجيـــة ـ 
ــت اإلدارة  ــدث إذا فتحـ ــذي يحـ ــا الـ ــال مـ ــبيل املثـ ــى سـ ــة، وعلـ اإليرانيـ
األمريكيـــة اجلديـــدة احلـــوار مـــع طهـــران حـــول برنامجهـــا النـــووي 
ـــرض  ـــن تعت ـــك فـــإن الســـعودية ل ـــخ الباليســـتية، وإذا حـــدث ذل والصواري
مـــن حيـــث املبـــدأ، لكـــن البـــد أن تكـــون اململكـــة طرًفـــا يف أي حـــوار 
ـــات  ـــون شـــريًكا يف أي  ترتيب ـــج، وأن تك ـــة اخللي ـــق مبســـتقبل منطق متعل
مســـتقبلية للمنطقـــة، فليـــس مـــن املقبـــول أن يكـــون هنـــاك حـــواًرا 
ـــج  ـــة، وحـــول البرنام ـــاب األطـــراف املعني ـــة يف غي حـــول مســـتقبل املنطق
ـــي تشـــترط اململكـــة عـــدم عســـكرته، وضـــرورة خضوعـــه  ـــووي اإليران الن
لضوابـــط هيئـــة الطاقـــة الذريـــة، وكذلـــك البرنامـــج الصاروخـــي البـــد 
أن تكـــون الدولـــة اإليرانيـــة مســـؤولة عنـــه مســـؤولية كاملـــة وأال يتســـرب 
إلـــى امليليشـــيات واجلماعـــات اإلرهابيـــة مثـــل حـــزب اهلل يف لبنـــان 
ـــخ وســـيلة لزعزعـــة  ـــون هـــذه الصواري ـــى ال تك ـــن حت ـــن يف اليم واحلوثي

ــوار.  ــى دول اجلـ ــداء علـ ــة وأداة لالعتـ ــن املنطقـ أمـ
 وفيمـــا يتعلـــق بترتيـــب البيـــت اخلليجـــي، يوجـــد اهتمـــام ســـعودي 
ــًدا  ــدرك جيـ ــاون وتـ ــس التعـ ــس ملجلـ ــو مؤسـ ــة عضـ ــون اململكـ ــك كـ بذلـ
التحديـــات واملخاطـــر التـــي تواجـــه املنطقـــة لذلـــك تســـعى دائًمـــا لتنقيـــة 
األجـــواء وإيجـــاد رؤيـــة مشـــتركة ملهـــددات األمـــن اخلليجـــي وأن يكـــون 
حـــل قضايـــا اخلليـــج بـــن أبنائـــه بعيـــًدا عـــن االســـتقطاب والتدخـــالت 

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر
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اخلارجيـــة، مـــع تكثيـــف التكامـــل أمـــال يف حتقيـــق الوحـــدة اخلليجيـــة 
املنشـــودة، لذلـــك توجـــد أســـئلة حـــول إعـــادة ترتيـــب البيـــت اخلليجـــي 
وفًقـــا لثوابـــت دائمـــة تضمـــن حتصينـــه ضـــد االســـتهداف اخلارجـــي 

والتدخـــل يف شـــؤونه. 
وعلـــى صعيـــد الوضـــع يف اليمـــن، فرغـــم التطـــورات اإليجابيـــة  
األخيـــرة واالتفـــاق علـــى تشـــكيل حكومـــة الكفـــاءات تنفيـــًذا التفـــاق 
الريـــاض، إال أن الوضـــع مـــازال دون حســـم كامـــل جـــراء مواقـــف 
احلوثيـــن التـــي وضعـــت اليمـــن يف مأســـاة طـــال أمدهـــا وتأثـــرت 
بهـــا دول اجلـــوار، واململكـــة مـــع إنهـــاء هـــذه األزمـــة باحلـــل السياســـي 
ــي  ــق الدولـ ــع التوافـ ــم مـ ــتقبل دولتهـ ــى مسـ ــن علـ ــق كل اليمنيـ وتوافـ
علـــى ذلـــك، وبـــدون ذلـــك ســـتظل األزمـــة اليمنيـــة جرًحـــا غائـــًرا ينـــزف 
يف املنطقـــة، واألســـئلة املطروحـــة حـــول اليمـــن لتكريـــس احللـــول 
الدائمـــة بضمانـــات دوليـــة، وإبعـــاد الـــدول اإلقليميـــة يف الشـــأن 

ــران. ــة إيـ ــي وخاصـ اليمنـ
ـــا التـــي  ـــة مـــن القضاي ـــة أمـــن البحـــار واملمـــرات املائي وتظـــل قضي
ـــرة لهـــا خاصـــة  ـــة كبي ـــي أهمي تهـــم الســـعودية ودول اخلليـــج، فهـــي تول
يف اخلليـــج العربـــي ومضيـــق هرمـــز ومضيـــق بـــاب املنـــدب والبحـــر 
ــعودي  ــي السـ ــن الوطنـ ــرات لألمـ ــذه املمـ ــة هـ ــًرا ألهميـ ــر، نظـ األحمـ
ودورهـــا احليـــوي يف التجـــارة الدوليـــة وصـــادرات النفـــط، وتـــرى 
ـــق  ـــة لتحقي ـــات دولي ـــة وضمان ـــة وجـــود تفاهمـــات إقليمي اململكـــة أهمي
ذلـــك، وتطـــرح تســـاؤالت حـــول طبيعـــة هـــذه التفاهمـــات وأطرافهـــا 
ـــرات  ـــى هـــذه املم ـــة عل ـــة أطـــراف إقليمي ـــة هيمن ـــل اململك ـــث ال تقب حي

وتعريـــض التجـــارة الدوليـــة واألمـــن اإلقليمـــي للخطـــر. 
وبالنســـبة للعـــراق، ميثـــل اســـتقرار العـــراق أهميـــة كبيـــرة للمملكـــة، 
لكونهـــا دولـــة جـــارة بحـــدود مشـــتركة طولهـــا 900 كيلـــو متـــر، وهنـــاك 
قلـــق حالًيـــا مـــن تكثيـــف التواجـــد العســـكري األمريكـــي وتخصيـــص 
اجلـــزء األكبـــر مـــن امليزانيـــة العســـكرية األمريكيـــة للعـــراق مـــا ينـــذر 
مبواجهـــة ـــــ أمريكيـــة إيرانيـــة علـــى األراضـــي العراقيـــة وهـــذا يقلـــق 
ــة  ــذه املواجهـ ــن هـ ــراق عـ ــأي بالعـ ــرورة النـ ــو بضـ ــي تدعـ ــة التـ اململكـ
وهنـــاك العديـــد مـــن التســـاؤالت حـــول أســـباب تعزيـــز امليزانيـــة 
ـــون  ـــة يف أت ـــزج بهـــذه الدول ـــة يف العـــراق ومـــدى ال العســـكرية األمريكي

صراعـــات جديـــدة. 
وعلـــى مســـتوى الدائـــرة العربيـــة وعـــدم االســـتقرار يف ليبيـــا 
وســـوريا وصـــراع شـــرق األوســـط، والتدخـــالت اإلقليميـــة يف هـــذا 
الصـــراع، فمازالـــت األحـــداث مليئـــة بســـيناريوهات صعبـــة وتســـاؤالت 
عديـــدة حـــول مـــدى التصعيـــد يف هـــذه املنطقـــة التـــي تؤثـــر علـــى 
اســـتقرار العالـــم، وكيفيـــة وضـــع احللـــول للتهدئـــة واحليلولـــة دون 

ــول.  ــد تطـ ــات قـ ــى مواجهـ ــر إلـ ــلح يجـ ــراع مسـ ــار صـ انفجـ

واملتغيـــر اجلديـــد الـــذي طـــرأ علـــى منطقـــة اخلليـــج قبـــل نهايـــة 
عـــام 2020م، هـــو التطبيـــع بـــن دولتـــي اإلمـــارات والبحريـــن مـــن 
جهـــة، وإســـرائيل مـــن جهـــة أخـــرى، لذلـــك هنـــاك تســـاؤالت مطروحـــة 
ـــه وهـــل يصـــل  ـــع ومـــا ميكـــن أن يصـــل إلي حـــول مســـتقبل هـــذا التطبي
إلـــى تعـــاون عســـكري، وهـــل يقـــود إلـــى تواجـــد إســـرائيل ضمـــن 
ـــره  ـــك مـــا هـــو تأثي ـــدول، وإذا حـــدث ذل ـــاون مـــع هـــذه ال منظومـــة التع

علـــى التـــوازن العســـكري اإلقليميـــة واخلليجـــي.
يظـــل مســـتقبل العالقـــات اخلليجيـــة ـ األمريكيـــة، أحـــد أهـــم 
علـــى  العالقـــة  هـــذه  وتأثيـــر  نظـــًرا ألهميـــة  املطروحـــة  األســـئلة 
اجلانبـــن ومـــع بدايـــة تســـلم الرئيـــس بايـــدن مهامـــه يف شـــهر ينايـــر 
ــالل  ــدن خـ ــات بايـ ــن  تصريحـ ــي مـ ــس خليجـ ــاك توجـ ــي، فهنـ احلالـ
الدعايـــة االنتخابيـــة، وكذلـــك مـــا حتملـــه الذاكـــرة عـــن مواقـــف 
الدميوقراطيـــن خـــالل فتـــرة الرئيـــس أوبامـــا ونائبـــه بايـــدن التـــي لـــم 
تكـــن مثاليـــة، ومـــع ذلـــك فـــدول اخلليـــج تتمســـك بقـــوة هـــذه العالقـــات 
وأهـــداف  ثوابـــت  علـــى  قائمـــة  اســـتراتيجية  شـــراكة  وتعتبرهـــا 
ومشـــتركات لهـــا صفـــة الدميومـــة مـــن أجـــل اســـتقرار منطقـــة الشـــرق 
األوســـط واســـتمرار مســـيرة التنميـــة التـــي تتجـــاوز حـــدود املنطقـــة 
إلـــى العالـــم بأســـره نظـــًرا للـــدور االقتصـــادي والثقـــل السياســـي 
ـــا إلـــى تاريـــخ هـــذه  والدينـــي للســـعودية ودول مجلـــس التعـــاون، وقياًس
ــد  ــا العديـ ــاوزت خاللهـ ــا جتـ ــن 75 عاًمـ ــر مـ ــدة ألكثـ ــات املمتـ العالقـ
ــاء  ــف الرؤسـ ــع مختلـ ــة مـ ــت دول املنطقـ ــث تعاملـ ــاب، حيـ ــن الصعـ مـ

األمريكيـــن مـــن دميوقراطيـــن وجمهوريـــن.  
ظـــل  ويف  اجلديـــد،  امليـــالدي  العـــام  بدايـــة  مـــع  اخلالصـــة، 
ـــر مـــن األســـئلة املشـــروعة املطروحـــة  ـــاك الكثي ـــات املعقـــدة هن التحدي
يف منطقـــة اخلليـــج حـــول االســـتقرار واألمـــن واســـتمرار التنميـــة يف 
املنطقـــة خـــالل العـــام اجلديـــد، ومـــا يســـتلزم أن تقـــوم بـــه دول  املنطقـــة 
جتـــاه منطقتهـــا، ودور الـــدول الكبـــرى يف تثيبـــت أركان هـــذا االســـتقرار 
ـــة، وضعـــف  ـــا، وتراجـــع معـــدالت التنمي خاصـــة يف ظـــل جائحـــة كورون
االقتصـــادات العامليـــة وهبـــوط أســـعار النفـــط، مـــع أهميـــة أن يكـــون 
ـــات  ـــي مـــع ترتيـــب األولوي ـــي دور إيجاب ـــكا ودول االحتـــاد األوروب ألمري
لتحقيـــق ذلـــك، وتثبيـــت األمـــن ومحاربـــة اإلرهـــاب بـــكل أشـــكاله، 
ومعاجلـــة األزمـــات القائمـــة ومنهـــا الســـالم يف الشـــرق األوســـط وحـــل 
ــع  ــة، ووضـ ــدالت التنميـ ــاع معـ ــاودة ارتفـ ــطينية، ومعـ ــة الفلسـ املعضلـ

حـــد لطموحـــات إيـــران وفًقـــا لقواعـــد العالقـــات الدوليـــة. 
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المركـز المالـي األسـرع نمـًوا فـي الشـرق األوسـط حسـب تصنيـف البنـك الدولي

نهضة  البحرين:  لمملكة  الوطني  اليوم 
وطن مزدهر آمن ومستقر

ــة  ــي حضــرة صاحــب اجلالل ــون،  والواحــد والعشــرون لتول ــي التاســع واألربع ــا الوطن ــن بيومه ــة البحري ــت مملك      احتفل
امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة مقاليــد احلكــم،  ويف الكلمــة الســامية التــي تفضــل بهــا جاللتــه بهــذه املناســبة ذكــر 
"اإلرث املتأصــل" ملــا متلــك هــذه األرض مــن إرث كبيــر مــن احلضــارة العريقــة الضاربــة يف جــذور التاريــخ كحضــارة دملــون 
وأرادوس وتايلــوس مــا قبــل التاريــخ حتــى دخــول البحريــن يف اإلســالم بعــد دعــوة النبــي محمــد )ص( مــروًرا بالدولــة األمويــة 
والعباســية ومــن ثــم الدويــالت املتناثــرة كالقرامطــة والعصفوريــون وحكــم الســالجقة واجلبــور، إن اإلرث املتأصــل الــذي ذكــره 
ــا مــن حكــم أســالفه امليامــن  جاللتــه قــد أتــى مــن اإلجنــازات والتضحيــات التــي حتققــت علــى مــدى أكثــر مــن 237 عاًم
مــن آل خليفــة عقــًدا يتلــوه عقــد وعهــداً يتلــوه عهــد مــن مواصلــة البنــاء يف هــذا الوطــن العزيــز، لقــد انتقلــت البحريــن مــن 
مشــيخة إلــى إمــارة يف ديســمبر 1869م،  بتولــي الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة احلكــم يف البحريــن ثــم حتولــت 

إلــى دولــة يف ديســمبر عــام 1971م، يف عهــد املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ عيســى بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة

د. عبد اهلل بن علي آل خليفة

وذلــك إيذاًنــا بانتهــاء معاهــدات احلماية البريطانيــة مع البحرين 
والتــي صاحبتهــا  العصريــة  الدولــة  بنــاء  بعدهــا يف  شــرع  والتــي 
النهضــة املباركــة يف جميــع املجــاالت، ثــم أصبحــت البحريــن مملكــة 
دســتورية يف عهــد جاللــة امللــك حمــد بــن عيســى بــن ســلمان آل 
خليفــة عــام 2001م، لتشــهد املزيــد مــن التطــور بخطــى ســريعة نحــو 
ــاء واالزدهــار والتــي صاحبهــا طــرح املشــروع اإلصالحــي الــذي  البن
قــاده جاللتــه مــن خــالل تصويــت الشــعب البحرينــي علــى ميثــاق 
ــن  العمــل الوطنــي الــذي عبــر عــن إرادة ملكيــة يف االنتقــال بالبحري
نحــو آفــاق مــن التطــور يف جميــع القطاعــات وعلــى كافــة األصعــدة 
ليضــع مملكــة البحريــن إلــى مصــاف دول أكثــر تقدًمــا رغــم املتغيــرات 

ــا. ــا وأمنًي ــة سياســًيا واقتصادًي الدولي

 املســيرة البحرينيــة املباركــة التــي انطلقــت قبــل أكثــر مــن 237 
عاًمــا قــد حرصــت علــى تهيئــة كل الســبل واإلمكانــات كــي يكــون 
املســتقبل أكثــر إشــراًقا وجمــاالً للوطــن واملواطــن وملســتقبل األجيــال 
الصاعــدة مــن أبنــاء البحريــن مــن أجــل مواصلــة العمــل بــكل جديــة 
وثبــات لتجديــد تلــك النهضــة املباركــة، لقــد خطــت مملكــة البحريــن 
ومنــذ تأســيس الدولــة احلديثــة نهــج تســامحي فريــد مــن نوعــه حتــى 
غــدت قبلــة للقاصــي والدانــي، وأصبــح التعايــش الســلمي ميــزة مــن 

أبــرز ســمات ومميــزات الدولــة البحرينيــة يف عصرنــا احلاضــر وقــد 
ــه مســاهمة مــن  ــة ل ــى هــذه األرض املبارك ــح كل مــن يعيــش عل أصب
هــذا النــوع الفريــد مــن التســامح والتعايــش الســلمي الــذي يزهــو 
ــن  ــة ولهــذا فقــد حــازت مملكــة البحري ــي قاطب ــه املجتمــع البحرين ِب
كأكبــر وجهــة للمغتربــن يف الشــرق األوســط وذلــك وفًقــا الســتطالع 
 )International Expat Insider for Year 2015(مؤشــر
وذلــك وفــق العديــد مــن العوامــل كنــوع احليــاة والتمويــل الشــخصي 

والعمــل يف اخلــارج وتكويــن الصداقــات.

مملكــة البحريــن لــم تــأل جهــداً يف اتبــاع نهــج سياســي خارجــي 
واضــح ومعتــدل التزاًمــا باملواثيــق الدوليــة واإلقليميــة كعضــو يف 
منظمــة األمم املتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة والكثيــر مــن املنظمــات 
ــك السياســة الرشــيدة  ــة وبفضــل تل ــة منهــا أو اإلقليمي ســواًء الدولي
املتزنــة فقــد أصبحــت عالقــات مملكــة البحريــن بالعالــم اخلارجــي 
عالقــات دبلوماســية صلبــة ومتينــة مــع جميــع دول العالــم، وقــد لعبــت 
مملكــة البحريــن دوًرا مهًمــا يف تكويــن وتأســيس منظومــة مجلــس 
التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة منــذ التأســيس يف 25 مايــو 1981م، 
جنًبــا إلــى جنــب شــقيقاتها مــن الــدول اخلليجيــة يف تنميــة وتطويــر 
تلــك املنظومــة ورمبــا كانــت مملكــة البحريــن مــن أكثــر دول مجلــس 

متابعات خليجيةمتابعات خليجية
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التعــاون التــي القــت مــن التدخــالت يف شــأنها الداخلــي مــن قبــل 
اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة منــذ قيــام الثــورة يف طهــران يف 
فبرايــر عــام 1979م، إن دخــول العقــد الثانــي مــن األلفيــة أو مــا 
ُعــرف اصطالًحــا بــــ )الربيــع العربــي( والتــي مــن خاللــه حاولــت 
اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة مــن دعــم اخلارجــن علــى القانــون 
يف مملكــة البحريــن يف أحــداث فبرايــر عــام 2011م، مــع اســتمرارية 
ــل والدعــم  ــى التموي ــي تلق ــة الت دعــم املليشــيات واألحــزاب اإلرهابي
ــات  ــي لبعــض فئ ــران مســتغلة العنصــر الدين ــل إي اللوجســتي مــن قب

مملكــة  أن  إال  األحــداث  تلــك  مــن  بالرغــم  البحرينــي،  املجتمــع 
البحريــن قــد واصلــت طريــق البنــاء والتقــدم نحــو املســتقبل متســلحة 
بتعزيــز مبــدأ املواطنــة احلقــة املثمــرة يف بنــاء الوطــن واملواطــن علــى 
حــد ســواء معليــة يف هــذا املقــام ركيزتــني مهمتــني أولتهمــا كل اهتمــام 

وهمــا أمــن الوطــن واملواطــن:
فاعلــة  أمنيــة  منظومــة  بنــاء  خــالل  مــن  وذلــك  الوطــن،  أمــن  ا- 
تخــدم ســالمة البحرينيــن يف وطنهــم إلــى جانــب اســتخدام أحــدث 
املنظومــات الدفاعيــة حلفــظ كيــان الدولــة التــي حتمــى وتصــان 

    اإلرث المتأصــل يف مملكــة البحريــن أتــى مــن اإلنجــازات والتضحيــات 

عــىل مــدى 237 عاًمــا مــن حكــم األســالف المياميــن مــن آل خليفــة

متابعات خليجيةمتابعات خليجية
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مــن قبــل أبنائهــا، هــذا إلــى مشــاركة ومــؤازرة البحريــن يف تعزيــز 
األمــن  تعزيــز  يف  املســاهمة  خــالل  مــن  وذلــك  اخلليجــي  األمــن 
اخلليــج  أمــن  تعزيــز  يف  املســاهمة  خــالل  مــن  وذلــك  اخلليجــي 
العربــي االســتراتيجي مــن تدخــالت إقليميــة شرســة، فقــد أتــت 
مشــاركة البحريــن يف دعــم الشــرعية يف اليمــن حفاًظــا علــى األمــن 
يف  البحريــن  مملكــة  مشــاركة  أتــت  كذلــك  اجلماعــي،  اخلليجــي 
مهــام قــوة الواجــب املشــتركة )150( البحريــة والتــي تغطــي مســاحة 
وقدرهــا أكثــر مــن ثالثــة ماليــن ميــل بحــري تشــمل البحــر األحمــر 
وخليــج عــدن وبحــر العــرب وخليــج ُعمــان واحمليــط الهنــدي مــن 
ــب األســلحة  ــه كتهري ــة ل أجــل مكافحــة اإلرهــاب واألنشــطة الداعم
واملخــدرات و االجتــار بالبشــر لضمــان حريــة املالحــة وتدفــق التجــارة 

الدوليــة بــكل يســر وأمــان يف تلــك املنطقــة.

ب- أمــن املواطــن، فقــد كان احتفــال اليــوم الوطنــي هــذا العــام مغايًرا 
ومختلًفــا صاحبــه أجــواء تتســم بنــوع مــن املشــاعر املختلطــة بعــد 
ــات  ــار وتداعي ــك بســبب آث ــام اســتثنائي وذل ــم بأســره بع مــرور العال
جائحــة كورونــا علــى العالــم بأســره، لــم تقتصــر آثــار اجلائحــة علــى 
صحــة النــاس فقــط يف كل أرجــاء العالــم وإمنــا امتــدت بشــكل كارثــي 
لتصيــب االقتصــاد العاملــي بالكســاد واالنكمــاش والتــي بــال شــك كان 
تأثيرهــا وارتدادهــا كبيــًرا علــى دول الشــرق األوســط ومنهــا بطبيعــة 
ــا  ــرز لن ــة، ممــا أب ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع احلــال دول مجل
حتــدي كبيــر علــى املســتوين الصحــي واالقتصــادي واالجتماعــي 
يف ظــل تراجــع النشــاط التجــاري وإعطــاء األولويــة للمحافظــة علــى 
صحــة وأرواح املواطنــن، لذلــك أولــت القيــادة السياســية احللــول 
ملواجهــة هــذه الكارثــة وذلــك بإصــدار حزمــة ماليــة واقتصاديــة مــن 
أجــل جتــاوز تلــك اجلائحــة والتــي وفــرت للقطاع اخلــاص القدرة على 
االســتمرارية يف مزاولــة النشــاط االقتصــادي، كمــا وفــرت احلمايــة 
للمواطنــن مــن شــبح البطالــة كمــا عــززت الدولــة عبــر حتملهــا 
تكاليــف معيشــية دعًمــا للمواطــن البحرينــي مــع العمــل علــى توفيــر 
اللقاحــات واألمصــال الطبيــة ضــد تلــك اآلفــة جلميــع املواطنــن 
واملقيمــن مجاًنــا، وهــذا مــا يجعلنــا نقــف هنــا عنــد هــذه اإلجــراءات 
يف مواجهــة أزمــة مــن أكثــر األزمــات التــي عصفــت باملنطقــة والعالــم 
عنــد هــذا البلــد الصغيــر مــن حيــث املســاحة وتعــداد الســكان وحجــم 
االقتصــاد الوطنــي مقارنــة مــع دول أوروبيــة وغربيــة متقدمــة وذات 
اقتصــادات عمالقــة وإمكانيــات طبيــة كبيــرة قــد فشــلت حتــى اآلن 
يف احتــواء انتشــار الوبــاء أو وقــف آثــاره االقتصاديــة واالجتماعيــة.
يعتبــر االقتصــاد البحرينــي قــادر علــى جتــاوز التقلبــات العامليــة 

وذلــك لتنوعــه وعــدم اعتمــاده علــى القطــاع النفطــي فقــط إمنــا 
ُعــزز بقطــاع مالــي قــوي جنــح يف جــذب املســتثمرين اخلارجيــن 
وذلــك يعكــس لنــا ثقافــة اإلنتــاج االقتصــادي الــذي خطتــه مملكــة 
البحريــن منــذ العقديــن مــن الزمــان، إذ تعــّد البحريــن مركــًزا مالًيــا 
األســرع منــًوا يف الشــرق األوســط متبعــة بذلــك سياســة االقتصــاد 
لعــام  الصــادر  االقتصــادي  احلريــة  ملؤشــر  وفًقــا  املفتــوح  احلــر 
2011م، فــإن اقتصــاد مملكــة البحريــن هــو األكثــر حريــة يف منطقــة 
ــا ولذلــك فقــد قــام البنــك الدولــي  الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
باالعتــراف باالقتصــاد البحرينــي كاقتصــاد مــن ذي الدخــل املرتفــع 
وأن هــذا االقتصــاد قــد صاحبــه إنشــاء شــبكة بنيــة حتتيــة متقدمــة 
تخدمهــا شــبكة اتصــاالت عاليــة اجلــودة ممــا جعلهــا مركــًزا للعديــد 
مــن الشــركات والبنــوك الدوليــة التــي باتــت تتخــذ مــن البحريــن 
مقــًرا لهــا ومتتــد فروعهــا لباقــي دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج 
العربيــة وذلــك يأتــي جتســيًدا للرؤيــة االقتصاديــة 2030م، التــي 
أطلقهــا جاللــة امللــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة يف أكتوبــر 2008م 
وهــي رؤيــة شــاملة للبحريــن تســعى إلــى إنشــاء توجه واضــح لتطورات 
اقتصــاد اململكــة مــع التركيــز علــى هــدف أساســي يتجلــى يف حتســن 

ــن. ــي مملكــة البحري ــع مواطن املســتوى املعيشــي جلمي

 ال ميكننــا يف اليــوم الوطنــي ململكــة البحريــن أن نحصر مســارات 
تقدمهــا وإجنازاتهــا الوطنيــة يف مســار أو مجــال معــن فهــي نهضــة 
شــاملة للمســتويات كافــة ومســتوعبة الحتياجــات احلاضــر وتطلعــات 
املســتقبل، لقــد جــاءت احتفاالتنــا هــذا العــام بتحديــات كبيــرة يف 
وجــه اإلجنــازات واملكتســبات البحرينيــة التــي أدت إلــى تثبيــت أركان 
األمــن واالســتقرار يف هــذا الوطــن مــع االســتمرار يف عمليــة البنــاء 
والتنميــة وتعزيــز مكانــة اململكــة يف صفــوف األســرة الدوليــة والتــي 
تدعونــا أن نــردد علــى الــدوام النشــيد الوطنــي: بحريننــا ملكينــا رمــز 
الوئــام دســتورها عالــي املكانــة و املقــام ميثاقهــا نهــج الشــريعة و 
العروبــة و القيــم عاشــت مملكــة البحريــن بلــد الكــرام مهــد الســالم 
دســتورها عالــي املكانــة و املقــام ميثاقهــا نهــج الشــريعة و العروبــة و 

القيــم عاشــت مملكــة البحريــن.

ا فريًدا وأصبح      خطت مملكة البحرين منذ التأسيس نهًجا تسامحًي

التعايش السلمي ميــزة من أبرز سمات ومميزات الدولة البحرينيـة

متابعات خليجيةمتابعات خليجية

* كاتب ومحلل سيايس وأكادميي ـ مملكة البحرين
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ـة ـ ـ ـن بالسـعـودي ـ ـ ـة العشري ـ ـمـ ـات قـ ـ ـ ـى أولـوي ـة ألول مـرة عل ـ ـ ئ ـ ـ البي

لتحفيز  استثنائية  التزامات  الرياض:  قمة 
والمناخ  البيئة  وحماية  العالمي  االقتصاد 
تولــت اململكــة العربيــة الســعودية ألول مــرة رئاســة مجموعــة العشــرين خــالل عــام 2020م، وألول مــرة تكــون القضايــا البيئيــة 
خاصــة تغيــر املنــاخ علــى قمــة أولويــات عمــل املجموعــة. فمجموعــة العشــرين أساًســا هــي منتــدى اقتصــادي غيــر رســمي 
للنقــاش بــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة والــدول غيــر األعضــاء يف منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة حول 
القضايــا املتعلقــة باالقتصــاد العاملــي. وقــد مت إنشــاؤها كاســتجابة لالعتــراف املتزايــد بــأن االقتصــادات الصناعيــة والناشــئة 
الرئيســية مثــل الســعودية والصــن والهنــد والبرازيــل لــم يتــم متثيلهــا بشــكل كاٍف يف صميــم املناقشــات االقتصاديــة العامليــة 
واحلوكمــة العامليــة. ويتــم التنــاوب علــى رئاســة املجموعــة بــن الــدول األعضــاء. إن دول مجموعــة العشــرين تشــكل 85% مــن 
النــاجت اإلجمالــي العاملــي، كمــا متثــل املجموعــة 80% مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري )GHG( العامليــة، و80% مــن 

التجــارة العامليــة يف الســلع الزراعيــة، و60% مــن األراضــي الزراعيــة يف العالــم.

د. محمد عبد الرؤوف

مجموعــة  لقمــة  البيئيــة  النتائــج  أهــم  املقالــة  هــذه  توضــح 
العشــرين التــي عقــدت بالســعودية يف الفتــرة مــن 21-22 نوفمبــر 
2020م، والــدور الــذي لعبتــه اململكــة يف دفــع القضايــا البيئيــة امللحــة 
وخاصــة مشــكلة تغيــر املنــاخ مــن أجــل حتقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة.

قمة استثنائية
تولــت الســعودية رئاســة املجموعــة لعــام 2020م، حتــت شــعار "اغتنــام 
خــالل  مــن  وركــزت  للجميــع"،  والعشــرين  احلــادي  القــرن  فــرص 

قيادتهــا علــى ثالثــة محــاور أساســية -بينهــا احملــور البيئي-وهــو:
ــن  التــي متكِّ الظــروف  1- متكــني اإلنســان: مــن خــالل تهيئــة 
والعمــل  الكــرمي  العيــش  مــن  والشــباب،  املــرأة  الســيما  اجلميــع، 

والتقــدم.

٢- احلفــاظ علــى كوكــب األرض: عبــر تعزيــز اجلهــود اجلماعيــة 
حلمايــة الكوكــب وخاصــًة فيمــا يتعلــق بتغيــر املنــاخ والطاقــة واألمــن 

الغذائــي واملائــي والتنــوع البيولوجــي.

ــة  ــدة وطويل ٣- تشــكيل أفــاق جديــدة: بتبنــي اســتراتيجيات جدي

املــدى ملشــاركة منافــع االبتــكار والتقــدم التكنولوجــي.

وقــد انعقــدت القمــة يف مدينــة الريــاض يف الســعودية يف وقــت 
ــا،  ــى التــي تعقــد افتراضًي اســتثنائي غيــر مســبوق؛ وهــي املــرة األول
حيــث أنهــا جــاءت يف ظــل جائحــة كوفيــد-19، والتــي منــذ بــدء عقــد 
قمــم العشــرين لــم حتــدث أزمــة مشــابهة لهــا والتــي كانــت لهــا آثــار 
صحيــة واقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة خطيــرة. هــي باختصــار أزمــة 
ــة القطاعــات  ــاة وكاف ــة مناحــي احلي ــى كاف ــرت عل ــر مســبوقة أث غي

وجميــع ســكان األرض بــال اســتثناء.

ــة اســتثنائية يف ظــروف  ــال شــك قم ــت ب ــة كان إال أن هــذه القم
اســتثنائية مبخرجــات والتزامــات اســتثنائية حيــث توجــت جهــود 
اململكــة علــى مــدار عــام كامــل يف رئاســة مجموعــة العشــرين بحيــث 
متخضــت عنهــا سلســلة مــن التوصيــات الهادفــة لتحفيــز االقتصــاد 
العاملــي وحمايــة البيئــة واملنــاخ والتنــوع البيولوجــي ومــوارد امليــاه 
أيًضــا  وللقمــة  اإلنســان.  حمايــة  هــو  األســمى  الهــدف  وبالطبــع 
مخرجــات أخــرى هامــة مــن أجــل حتقيــق الشــمول املالــي والرقمــي، 
وتداعياتــه  كورونــا  لفيــروس  العامليــة  املواجهــة  دعــم  عــن  فضــاًل 

الشــديدة علــى العالــم، ال ســيما الــدول األكثــر فقــًرا.
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وأقــرت املجموعــة يف بيانهــا اخلتامــي، أنهــا لــن تدخــر جهــًدا 
لضمــان حصــول جميــع دول العالــم علــى لقاحــات مضــادة لـ"كوفيــد 
19" بأســعار مناســبة، مــع ضمــان حصــول الــدول الفقيــرة عليهــا، 
وقامــت دول مجموعــة العشــرين بضــخ مــا يزيــد علــى 11 ترليــون 
دوالر أمريكــي لدعــم االقتصــاد العاملــي، وســد الفجــوة التمويليــة 
ــك  ــار دوالر أمريكــي؛ وذل ــغ 21 ملي يف النظــام الصحــي العاملــي مببل

لتعزيــز التأهــب للجوائــح واالســتجابة لهــا.

وسالســل  النقــل  طــرق  "إبقــاء  بضمــان  املجموعــة  التزمــت  كمــا 
النقــد  صنــدوق  مســاندة  مــع  وآمنــة"،  مفتوحــة  العامليــة  اإلمــداد 
للتصــدي للتحديــات التــي تواجــه الــدول الناميــة الصغيــرة، ذلــك 
فضــاًل عــن توصيــة اســتمرار تعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن حتــى 
ــار إنســان يف  ــر مــن ملي يونيــو 2021م، املتوقــع أن يســتفيد منهــا أكث

الــدول املدينــة.
أهم النتائج البيئية للقمة

يلحــظ  أن  العشــرين  مجموعــة  الجتماعــات  املتتبــع  يســتطيع 

ــداد  ــاء طــرق النقــل وسالســل اإلم      التزمــت مجموعــة العشــرين ببق

العالميــة آمنــة وتعليــق مدفوعــات خدمــة الدين حتى يونيــو المقبل
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ــوع  ــاخ والتن ــر املن ــل تغي ــة مث ــة العاملي ــا البيئي عــدم االهتمــام بالقضاي
البيولوجــي حتــى مؤخــًرا يف قمــة أوســاكا يف اليابــان 2019م، حيــث 
مكانهــا  تأخــذ  العامليــة  البيئيــة  بالقضايــا  االهتمــام  بــوادر  بــدأت 
املســتحق يف اجتماعــات مجموعــة العشــرين. ونســتطيع القــول بــكل 
صــدق أن االهتمــام بالقضايــا البيئيــة عامــة وخاصــة قضايــا املنــاخ 
والتنــوع البيولوجــي تلقــت دفعــة واهتماًمــا كبيــًرا يف ظــل رئاســة 

اململكــة العربيــة الســعودية ملجموعــة العشــرين عــام 2020م. 

فمنــذ بدايــة العــام وخــالل اجتمــاع املســؤولن املاليــن مــن دول 
مجموعــة العشــرين يف الريــاض يف فبرايــر 2020م، اتفقــوا علــى 
صياغــة البيــان اخلتامــي أن يتضمــن اإلشــارة إلــى تغيــر املنــاخ للمــرة 
األولــى يف عهــد إدارة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب. وهــذا تطــور 
مهــم جــًدا حيــث أن هــذه هــي املــرة األولــى التــي تــدرج فيهــا اإلشــارة 
إلــى موضــوع تغيــر املنــاخ يف بيــان مالــي ملجموعــة العشــرين يف عهــد 

ترامــب.

الريــاض  قمــة  أكــدت  نفســها،  للقمــة  البيئــي  وعلــى اجلانــب 
ــى أجنــدة امليــاه، حيــث أقــرت  2020م، لقــادة مجموعــة العشــرين عل
بــأن خدمــات امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ميســورة 
ــاة اإلنســان، وأن احلصــول  التكلفــة واملوثوقــة واآلمنــة ضروريــة حلي

ــد-19. ــم لتجــاوز جائحــة كوفي ــة أمــر مه ــاه النظيف ــى املي عل
مبــادرة  القمــة  تبنــي  كانــت  البيئيــة  املخرجــات  أهــم  ومــن 
االقتصــاد الدائــري للكربــون مــن أجــل احملافظــة علــى كوكــب األرض 
حيــث متثــل خطــوة عمليــة فعليــة علــى أرض الواقــع مــن أجــل التوافــق 
مــع متطلبــات خفــض االنبعاثــات الضــارة والتوافــق مــع التزامــات 

ــاخ. ــر املن ــس لتغي ــة باري اتفاقي

فقــد اقترحــت اململكــة العربيــة الســعودية تعزيــز مبــادرة اقتصــاد 
نظــام  نحــو  لالنتقــال  وشــامل  متكامــل  كنهــج  الدائــري  الكربــون 
والــذي  للمنــاخ  واســتدامة وصديًقــا  ومرونــة  شــموالً  أكثــر  طاقــة 
يوفــر طريقــة جديــدة ملقاربــة األهــداف املناخيــة التــي تشــمل جميــع 
تراكــم  مــن  للتخفيــف  املبذولــة  اجلهــود  كل  ويشــجع  اخليــارات، 
الكربــون يف الغــالف اجلــوي. فلقــد اعتمــد وزراء الطاقــة مبــادرة 
أربعــة عناصــر  مــن  املكــون  وإطارهــا  الدائــري  الكربــون  اقتصــاد 
»التقليــل Reduce وإعــادة االســتخدام Reuse وإعــادة التدويــر 
Recycleواإلزالــة Remove «؛ حيــث تعمــل رئاســة اململكــة 
علــى تعزيــز اجلهــود إلدارة االنبعاثــات يف جميــع القطاعــات وحتســن 

ــى  ــز الوصــول إل ــف مــع تعزي ــف والتخفي ــن إجــراءات التكي ــآزر ب الت
طاقــة أنظــف وبأســعار معقولــة وأكثــر اســتدامة.

إن إزالــة الكربــون أمــر حيــوي لتحقيــق أهــداف اتفاقيــة باريــس، 
فاقتصــاد الكربــون الدائــري منطقــي ألنــه يتماشــى مــع كيفيــة إدارة 
الطبيعــة للكربــون، مــن خــالل التــوازن الوثيــق بــن االنبعاثــات وإزالــة 
ثانــي أكســيد الكربــون. حيــث مت التركيــز علــى قضايــا رئيســية تشــمل 
اقتصــاد الكربــون الدائــري واقتصــاد الكربــون األزرق والعمــل املناخي 
يف احلــزم االقتصاديــة فيمــا بعــد كوفيــد-19، وحتقيــق الهــدف رقــم 
13 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة بشــأن العمــل املناخــي، وهــو 

يهــدف إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي لتغيــر املنــاخ وآثــاره.

وممــا ال شــك فيــه أنــه مــن الضــروري أن ينظــر إلــى جائحــة 
ــاخ بســرعة  ــر املن ــة معاجلــة تغي ــد-19 كفرصــة ودرس يف كيفي كوفي
ــدول  ــا وخاصــة ل ــود عاملًي ــد مــن تنســيق اجله ــي، فالب وبشــكل تعاون
مجموعــة العشــرين لتحقيــق هــذا الهــدف، مــع ضــرورة أال تعرقــل 
ــة،  ــاء اإلجــراءات املناخي ــز التعــايف االقتصــادي بعــد الوب حــزم حتفي
وكــذا أهميــة أن تســتخدم إطــار اقتصــاد الكربــون الدائــري ملعاجلــة 
التحديــات االجتماعيــة والبيئيــة يف نفــس الوقــت مــع حتفيــز االزدهار 

ــر شــموالً واســتدامة. االقتصــادي مــن أجــل مســتقبل أكث

ــة التنــوع البيولوجــي فهــو أســاس  وأيًضــا اهتمــت القمــة بقضي
ــا  ــا ومياهن ــة طعامن ــر الطبيع ــث توف ــة املســتدامة حي ــاة والتنمي احلي
ومالبســنا ودواءنــا وهواءنــا، وهــو أهــم مــا نحتــاج إلــى احلفــاظ عليــه. 
ــرات الســريعة  ــك التغي ــات، وكذل ــادة امللوث ــك، مــن خــالل زي ــع ذل وم
ــل النمــو الســكاني الســريع والتصنيــع وتأثيــرات تغيــر  الضخمــة، مث
املنــاخ، إلــى جانــب الضغــوط البيئيــة األخــرى البشــرية، تزيــد مــن 
حــدة وســرعة فقــدان التنــوع البيولوجــي مبــا يهــدد اجلنــس البشــري 
نفســه. علــى ســبيل املثــال، إن الرئاســة الســعودية ملجموعــة العشــرين 
ســعت ليــس فقــط لدعــم جهــود احلفــاظ علــى الشــعاب املرجانيــة بــل 
ــي بنســبة  ــد العامل ــى الصعي ــة عل ــادة حجــم الشــعاب املرجاني ــى زي إل

.%10

ــب  ــوع البيولوجــي يف قل ــاخ وفقــدان التن ــر املن ــال شــك إن تغي فب
القضايــا العامليــة ســواء اقتصاديــة أو صحيــة. ويتطلبــا إجــراًء عاجــاًل 
– وهــو ليــس فقــط عمــاًل فردًيــا ولكــن نهًجــا منســًقا متكامــاًل– 
ــك.  ــق ذل ــة لتحقي ومجموعــة العشــرين رمبــا هــي أهــم منصــة عاملي

      مجموعة العشرين بما تمثل 80 % من االنبعاثات مازالت بعيدة عن 

المســار الصحيــح للوفاء بتعهــدات باريــس وأهداف التنــوع البيولوجي
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تلقـت  البـيــولــوجي  والتنـوع  ــاخ  والمنـ ــئة  البيـ قضايـا    

ـرًا يف ظل رئــاسة السعوديــة لمجموعة العشريـــن ـ ــماًما كبيـ اهتـ

يف الواقــع، إذا لــم تقــدم مجموعــة العشــرين برنامــج عمــل وخطــوات 
فعليــة قابلــة للتطبيــق يف مجالــي التغيــر املناخــي والتنــوع البيولوجــي 

ففــي رأي الباحــث ال ميكــن ألي منصــة أخــرى حتقيــق ذلــك.

الــذي نشــأ بســبب  وممــا ال شــك فيــه أن الزخــم السياســي 
ملــا  البيولوجــي  التنــوع  وأهــداف  املناخــي  للتغيــر  باريــس  اتفاقيــة 
بعــد عــام 2020م، وكــذا أهــداف التنميــة املســتدامة جميعهــا تدفــع 
كفــاءة  تعزيــز  احملــوري يف  دورهــا  تلعــب  العشــرين ألن  مجموعــة 
املــوارد والبيئــة باعتبارهــا اخلطــوة التاليــة مــن أجــل حتقيــق مســتقبل 
مســتدام خاصــة مــع إدراج صنــدوق النقــد الدولــي الكــوارث املرتبطــة 
باملنــاخ يف قائمــة املخاطــر التــي ميكــن أن تعرقــل االنتعــاش املتوقــع 
والهــش لالقتصــاد العاملــي فيمــا بعــد كوفيــد-19 املتوقــع خــالل عــام 

2021م.

البيئيــة  بالقضايــا  العشــرين  مجموعــة  اهتمــام  إن  شــك  بــال 
واملنــاخ أمــر مهــم فحمايــة البيئــة وقاعــدة املــوارد الطبيعيــة هــي 
متطلــب أساســي مــن أجــل حتقيــق تقــدم ملمــوس يف مجــال تغيــر 
عجلــة  ولدفــع  املســتدامة  والتنميــة  البيولوجــي  والتنــوع  املنــاخ 
الطاقــة  قطاعــات  يف  كوفيــد-19  بعــد  فيمــا  العاملــي  االقتصــاد 

وغيرهــا. والنقــل  التحتيــة  والبنيــة  والســياحة  والزراعــة 

الخالصة
• ممــا ســبق نخلــص أنــه بالرغــم مــن التقــدم احملــرز يف القضايــا 
مجموعــة  أن  اال  بالريــاض  األخيــرة  املجموعــة  قمــة  يف  البيئيــة 
ــات،  ــة مــن االنبعاث ــل مــا يقــرب مــن 80 يف املائ ــي متث العشــرين، الت
باريــس  بتعهــدات  للوفــاء  الصحيــح  املســار  عــن  بعيــدة  مازالــت 
وأهــداف التنــوع البيولوجــي )إيشــي أو أهــداف مــا بعــد 2020م(. 
علــى ســبيل املثــال، تخلــص أغلــب التحليــالت الــى نتيجــة مفادهــا أن 
هــذه االقتصــادات كلهــا خــارج املســار الصحيــح لتحقيــق هــدف اتفــاق 

باريــس البالــغ 1.5 درجــة مئويــة حتــى اآلن.

•  مؤخــًرا يف أخــر عامــن بــدأت بــوادر االهتمــام بقضايــا البيئــة 
الــكايف  االهتمــام  تأخــذ  البيولوجــي  والتنــوع  املنــاخ  تغيــر  خاصــة 
مــن قبــل املجموعــة، إال أنــه مــازال هنــاك الكثيــر أمــام مجموعــة 
ــى اقتصــاد  ــي ال ــادة االقتصــاد العامل العشــرين لتقدمــه مــن أجــل قي

أخضــر نظيــف ومنخفــض الكربــون.

•  مبادرة االقتصاد الدائري للكربون التي تبنتها مجموعة العشــرين 

األخيــرة بالريــاض مببــادرة مــن الســعودية هــي مبــادرة هامــة ودفعــة 
لألمــام مــن قبــل مجموعــة العشــرين خاصــة أنهــا تتماشــى مــع مبــادرة 
أجــل  مــن  األوروبــي  االحتــاد  أطلقهــا  التــي  "الصفقــة اخلضــراء" 
اقتصــادات منخفضــة االنبعاثــات والتــي تهــدف لصفــر انبعاثــات 
بحلــول عــام 2050م، خاصــة مــع إمكانيــة تطبيــق حلــول عمليــة قابلــة 

للتطبيــق فــوًرا مثــل أســلوب جتميــع الكربــون واحتجــازه.

•  بعــض اخلبــراء بــل وحتــى بعــض الــدول املعارضــة لذلــك التوجــه 
اعتمــاد  مــن  للكربــون حتــذر  الدائــري  االقتصــاد  مبــادرة  خاصــة 
نتائجهــا  حيــث  مــن  علمًيــا  مثبتــة  غيــر  مازالــت  تكنولوجيــات 
ومخاطرهــا وفاعليتهــا علــى املــدى الطويــل. إضافــة ألن تكنولوجيــات 
جتميــع واحتجــاز الكربــون يف الواقــع مــع أنهــا تســاعد يف حــل مشــكلة 
أنهــا  إال  األحفــوري  الوقــود  اســتخدام  نتيجــة  االنبعاثــات خاصــة 
ستشــجع علــى املزيــد مــن حــرق الوقــود التقليــدي طاملــا يف النهايــة 
ميكننــا جتميــع وتخزيــن الكربــون النــاجت عــن هــذا االســتخدام أو 

احلــرق. 

•  بــال شــك إن اآلمــال والطموحــات البيئيــة أكبــر مــن النتائــج البيئيــة 
احملققــة يف قمــة العشــرين بالســعودية لكــن يف ظــل جائحــة كورونــا 
ومــا تســببت بــه مــن املشــكالت املعقــدة االقتصاديــة والصحيــة علــى 
مســتوى العالــم أجمــع، ميكــن القــول إن نتائــج القمــة علــى املســتوى 
البيئــي كانــت ممتــازة وتعطــي دفعــة لألمــام ومتثــل خطــوة هامــة 
علــى الطريــق الصحيــح مــن أجــل تقليــل االنبعاثــات واألهــم مــن كل 
ذلــك يف رأي الباحــث إنهــا ألول مــرة تضــع مشــكالت البيئــة وخاصــة 
تغيــر املنــاخ علــى قمــة أولويــات عمــل املجموعــة. وهــذا يتماشــى مــع 
الدائــري  الوطنــي لالقتصــاد  البرنامــج  الســعودية إطــالق  إعــالن 
للكربــون الــذي ميثــل نقلــة نوعيــة مهمــة يف منظومــة الطاقــة العامليــة 
باإلضافــة إلــى االهتمــام الكبيــر مبــوارد ومشــاريع الطاقــة اجلديــدة 
ســواء الشمســية أو طاقــة الريــاح هــو تطــور مهــم وميثــل إضافــة قويــة 
ــاخ يف االقتصــاد  ــر املن ــار تغي ــة نحــو معاجلــة آث ــود الدولي ــى اجله إل

الدولــي.

* مدير برنامج أبحاث االستدامة – مركز الخليج لألبحاث

متابعات عربية متابعات عربية 
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و"بايدن" "ترامب"  بني  األمريكية   – العربية  للعالقات  السبعة  األعمدة 

خبـرة بايدن وواقع الشـرق األوسـط تدفعه 
للواقعيـة بدون أيديولوجية مسـبقة

يف تعبير شــهير، وصفت ملكة بريطانيا عام 1992م، بأنه كان عاًما بشــًعا بســبب توالى الكوارث على أســرتها. ولعل صاحبة 
اجلاللــة لــم تتوقــع بــأن العالــم بعــد ذلــك بفتــرة غيــر طويلــة يف حســاب الزمــن – ســيمر بعــام ســيئ، آخــر، تتابــع فيــه جائحــة 
عامليــة، مــع أزمــة اقتصاديــة، مــع صعــود تيــارات عنصريــة وشــوفنية، وعــودة مالمــح للحــرب البــاردة. بــل وصــل األمــر إلــى أن 
وصفت مجلة "تامي" األمريكية سنة 2020م، بأنها "األسوأ يف التاريخ"، أما جريدة "اجلارديان" فقد أسمته بالعام "الضائع".
بخصائــص  متيــزت  حقبــة  نهايــة  وكأنــه  األمــر  يبــدو  ترامــب"،  "دونالــد  واليــة  نهايــة  ومــع  األمريكــي،  املســرح  علــى 
ترتبــط  عديــدة  مســارات  علــى  مــن حتــوالت  الســابق  األمريكــي  الرئيــس  اجــراه  مبــا  ســبقها  عمــا  تختلــف  محــددة، 
بايــدن"  "جوزيــف  لفتــرة حكــم  بــوادر  ومــع ظهــور  نفســه،  الوقــت  وفــى  لبــالده.  الدولــي  بالــدور  تتعلــق  كمــا  بالداخــل 
ميكــن توقــع انعطافــات عديــدة قادمــة مبــا يشــير لالنتقــال حلقبــة جديــدة لهــا معاملهــا املميــزة عــن تركــة "ترامــب".
أمام هذا التحول يف الشأن األمريكي، لنا أن نتساءل عن وضع العالقات العربية – األمريكية يف حقبة "ترامب"، خاصة العام 
املاضــي، مــع محاولــة استشــراف مســار هــذه العالقــات، يف املســتقبل القريــب، أي يف حقبــة "بايــدن" التــي توشــك علــى البــدء.
قبل استعراض مالمح مقاربة "ترامب" للعالقات العربية – األمريكية، قد يكون من املفيد أن نراجع اإلطار األوسع لسياسة 
"ترامــب" اخلارجيــة لتحديــد الســياق الــذي حــدد منظــور إدارتــه وسياســاته جتــاه الــدول العربيــة. كما أنه يجــب التعرض لعدة 
جوانــب مــن العالقــات الوظيفيــة العربيــة األمريكيــة التــي تشــكل – يف مجملهــا – شــبكة تعبــر عــن وجــود مصالــح مترابطــة 
ومســتمرة، بصــرف النظــر عــن تغيــر القيــادات. وميكــن هنــا أن نتوقــف عنــد ثــالث منظومــات مــن العالقــات أولهــا العالقــات 
االقتصاديــة، وثانيهــا العالقــات االســتراتيجية، وثالثهــا العالقــات الثقافيــة وميكــن رصــد حتــوالً يف نظــرة النخبــة األمريكيــة 
للمنطقــة العربيــة، بدوافــع تاريخيــة وبتأثيــر حتــوالت عميقــة غيــرت التصــورات الســائدة للمصالــح األمريكيــة يف املنطقــة.

محمد أنيس سالم

أوأًل: ثورة "ترامب" الشعبوية
حكومــة  صاغتهــا  التــي  األمريكيــة  السياســات  أن  والواقــع 
اليمــن  مواقــف  يعكــس  راديكالــي  بطابــع  اتســمت  "ترامــب" 
الشــعبوي األمريكــي الــذي أيــد شــعار "أمريــكا أوالً" وتداعياتــه، 
مبــا يف ذلــك تصعيــد حالــة العــداء مــع الصــن، وانتقــاد حلفــاء 
واشــنطن يف )الناتــو(، واالنســحاب مــن منظمــات دوليــة )الصحــة 
ــة  ــة األمم املتحــدة للتربي ــوق اإلنســان، منظم ــس حق ــة، مجل العاملي
دوليــة  والتزامــات  اتفاقيــات  مــن  واخلــروج  والثقافــة(  والعلــوم 
)اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، وبرنامــج العمــل الشــامل املشــترك مــع 
وتشــغيل  لغــوث  املتحــدة  األمم  لوكالــة  الدعــم  وإيقــاف  إيــران، 
اإلعــالن  نحــو  توجــه  ذلــك  وصحــب  الفلســطينين(.  الالجئــن 
ــن مســارح  ــي يف عــدد م ــص التواجــد العســكري األمريك عــن تقلي

ــا، أو أفغانســتان، أو الشــرق األوســط،  ــات، ســواء يف أوروب العملي
ــران عبــر سياســة "اقصــى ضغــط"،  ــى إي مــع تصعيــد احلصــار عل
االعتــراف  حيــث  مــن  اإلســرائيلي  اليمــن  ملوقــف  واالنحيــاز 
إليهــا،  األمريكيــة  الســفارة  ونقــل  إلســرائيل،  عاصمــة  بالقــدس 
ضــم  وتأييــد  شــرعية،  غيــر  املســتوطنات  اعتبــار  عــن  الكــف 
علــى  واملوافقــة  الغربيــة،  الضفــة  مــن  واســعة  ملناطــق  إســرائيل 

الفلســطينية. الســلطة  علــى  والتضييــق  اجلــوالن،  ضــم 

ويالحــظ علــى هــذه املجموعــة مــن السياســات:
إذا كانــت يف مجملهــا تشــكل انقطاًعــا عــن توجهــات   )1(
عــن  تفصــح   – منهــا  أجــزاء  يف   – أنهــا  إال  "أوبامــا"،  إدارة 
ــر  ــث التعبي ــة مــن حي ــة اخلارجي اســتمرارية يف السياســة األمريكي

دراسة العدد دراسة العدد 
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اآلالت، واملركبــات والطائــرات، واألجهــزة مقابــل واردات تتمثــل 
أساًســا يف البتــرول.

مــن  األمريكيــة  البتروليــة  الــواردات  ذروة  أن  هنــا  ويالحــظ 
دول اخلليــج كانــت يف عــام 2001م، )2.8 مليــون برميــل يومًيــا 
أي 23% مــن مجمــوع الــواردات األمريكيــة مــن البتــرول(. وفــى 
2008م، كان مجمــوع الــواردات البتروليــة للواليــات املتحــدة قــد 
ــا )مقارنــة بحوالــي 12  ارتفــع إلــى حوالــي 13 مليــون برميــل يومًي
دول  نصيــب  انخفــض  ولكــن  2001م(،  يومًيــا يف  برميــل  مليــون 
اخلليــج مــن هــذه الــواردات إلــى 18.6%. وعندمــا ظهــر تأثيــر 
البتــرول الصخــري، تراجعــت الــواردات األمريكيــة مــن البتــرول 
ــا، بينمــا اســتمر  يف 2018م، إلــى أقــل مــن 10 مليــون برميــل يومًي
تراجــع نصيــب دول اخلليــج مــن هــذه الــواردات إلــى أقــل مــن 
هــذه  مصــادر  كانــت  حيــث  يومًيــا(،  برميــل  مليــون   1.6(  %16
ــدا  ــراق 33%، بينمــا قفــزت كن ــواردات هــي الســعودية 57%، الع ال
 4.3( املتحــدة  الواليــات  إلــى  البتــرول  مصــدري  صــدارة  إلــى 
مليــون برميــل يومًيــا متثــل 43% مــن الــواردات يف عــام 2018(. 
ــات املتحــدة تصــدر عــدًدا مــن املنتجــات  ــك نالحــظ أن الوالي كذل
البتروليــة، حيــث حتــول صــايف ميــزان الصــادرات والــواردات مــن 

البتــرول يف 2019م، لصاحلهــا ألول مــرة منــذ 70 عاًمــا.

وللمقارنــة، ميكــن اإلشــارة إلــى حجــم التجــارة األمريكيــة مــع 
االحتــاد األوروبــي التــي بلغــت 337 مليــار دوالر مــن الصــادرات 
يف عــام 2019م، مقابــل أكثــر مــن 515 مليــار دوالر مــن الــواردات، 
بــن  التجــارة  حجــم  أن  أي  دوالر.  مليــار   180 حوالــي  بعجــز 
10 أضعــاف حجــم  يبلــغ  األوروبــي  واالحتــاد  املتحــدة  الواليــات 
جتارتهــا مــع الــدول العربيــة. ومــع ذلــك فــإن عنصــر العالقــات 
االقتصاديــة األمريكيــة العربيــة يظــل حاضــًرا بقــوة يف منظومــة 
ــر هــام  التفاعــل بــن الطرفــن، وإن كان مــن الواضــح حــدوث تغي
بســبب  املتحــدة  للواليــات  األوســط  الشــرق  بتــرول  أهميــة  يف 
صعــود حجــم إنتــاج البتــرول الصخــري، وتغيــر منــط الــواردات 

األمريكيــة.

ثالًثا: األبعاد الجيواستراتيجية للعالقات العربية / األمريكية
مــن  أكثــر  مــدى  علــى  ألمريــكا  الدولــي  الــدور  صعــود  مــع 
ــة الشــرق  ــك يف منطق ــور تفاعــالت ذل قــرن مــن الزمــن، ومــع ظه

املتكــرر عــن تراجــع مصالــح واشــنطن يف عــدد مــن مناطــق العالــم، 
النزاعــات  مناطــق  مــن  األمريكيــة  القــوات  ســحب  يف  والرغبــة 
واحلــروب طويلــة املــدى، مــع التحــول إلــى آســيا وعــدم املبالغــة 

اســتراتيجي. كخصــم  روســيا  يف خطــر 

اســتخدام  عنهــا  غــاب  اخلارجيــة  "ترامــب"  سياســة   )2(
وفكــر،  عقيــدة  مــن  حتملــه  مبــا  حاكمــة  اســتراتيجية  مفاهيــم 
مبــدأ  مونــرو،  )مبــدأ  اإلعالنــات  مــن  ممتــد  بتــراث  مقارنــة 
املقاربــات  تشــمل  لــم  وهكــذا  الــخ(،  كارتــر  مبــدأ  ايزنهــاور، 
الترمباويــة معاييــر واضحــة لتحقيــق املصالــح القوميــة األمريكيــة، 

للسياســات. وتقييــم  متابعــة  أســس  ومعهــا 

التعبيــر  مت  الدولــي  املســرح  علــى  "ترامــب"  حتــركات   )3(
أو  الرئيــس،  "تويتــات"  مثــل  تقليديــة،  غيــر  بأســاليب  عنهــا 
تصريحاتــه الصادمــة أو تســريبات إعالميــة، مــع جــو مــن الغمــوض 
انعكــس  ممــا  األبيــض  البيــت  شــؤون  إدارة  يف  والفوضــى  بــل 
األمــن  ومستشــاري  والــوزراء،  املوظفــن،  كبــار  تغييــر  توالــى  يف 
اخلارجيــة  السياســة  منظومــة صنــع  دور  تهميــش  مــع  القومــي، 
األمريكيــة التــي تشــمل – تقليدًيــا – وزارتــي اخلارجيــة والدفــاع، 
وأجهــزة املخابــرات، والكوجنــرس، ومراكــز األبحــاث، واإلعــالم.

ثانًيــا: االســتمرار الوظيفــي للعالقــات العربيــة – األمريكيــة: 
األبعــاد االقتصاديــة

ميكــن القــول بــأن العالقــات االقتصاديــة بــن أمريــكا والــدول 
ــات األساســية  ــم االســتمرارية ألحــد املكون ــن معال ــة هــي م العربي
وتشــهد  هــذا  اجلانبــن.  بــن  املشــتركة"  "املصالــح  مفهــوم  يف 
العربيــة يف  والــدول  واشــنطن  بــن  التجــاري  التبــادل  مؤشــرات 
ــواردات  ــام ال ــى 2009م، اجتــاه تصاعــدي يف أرق ــرة 2000 إل الفت
الفتــرة  والصــادرات. فالصــادرات األمريكيــة زادت خــالل هــذه 
مــن أكثــر مــن 16 مليــار دوالر يف ســنة 2000م، إلــى مــا يقــارب 
الــواردات مــن حوالــي  40 مليــار دوالر يف 2009م، بينمــا زادت 
2009م،  50 مليــار دوالر عــام  يقــارب  مــا  إلــى  30 مليــار دوالر 
)وصلــت إلــى 116 مليــار دوالر يف 2008( ثــم 62.6 مليــار يف عــام 
2019م. وخــالل الفتــرة )2000-2009م( كان مجمــوع الصــادرات 
بلغــت 545  273 مليــار دوالر مقابــل واردات  األمريكيــة حوالــي 
ــة هــي مــن  ــار دوالر. ويالحــظ أن معظــم الصــادرات األمريكي ملي

     مع انشغال بايدن بالقضايا الداخلية عىل الدول العربية االستعداد 

ـــم 46 ـــض رق ـــت األبي ـــاكن البي ـــع س ـــل م ـــيق للتعام ـــاور والتنس بالتش
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ــى اإلقليــم أو بســبب  األوســط، ســواء بســبب التنافــس الدولــي عل
إســرائيل،  أمــن  )البتــرول،  واضحــة  أمريكيــة  مصالــح  تبلــور 
املمــرات املائيــة، الــخ( أو تصــورات ونظريــات اســتراتيجية حتكــم 
وتوجــه كيفيــة التعبيــر عــن هــذا الــدور، أصبحــت هنــاك معالــم 

األمريكيــة: العربيــة  للعالقــات  محــددة  جيواســتراتيجية 

يالحــظ  املنطقــة:  يف  األمريكــي  العســكري  التواجــد   )1(
ــن يف  ــات عــدد العســكرين األمريكيــن املتواجدي وجــود اجتــاه لثب
الشــرق األوســط، بــل تقليصهــم، إلــى 50 ألــف يف دول اخلليــج 

واألردن والعــراق وســوريا، وإن كانــت هــذه األرقــام تتأثــر بالنقــص 
باإلضافــة  األمريكيــة،  البحريــة  القطــع  لتواجــد  تبًعــا  والزيــادة 
إلــى احلضــور األمريكــي يف مناطــق قريبــة مثــل تركيــا وجزيــرة 
"ديجــو جارســيا" يف احمليــط الهنــدي وأفغانســتان )حيــث يتوقــع 
ــي 5 آالف  ــى حوال ــا إل ــن فيه ــود األمريكي أن ينخفــض عــدد اجلن
ويالحــظ  2020م(.  بدايــة  يف  ألًفــا   13 بحوالــي  مقارنــة  فــرد، 
القواعــد  مــن  شــبكة  إلــى  يســتند  العســكري  التواجــد  هــذا  أن 
ــا  املمتــدة مــن اليونــان وتركيــا شــماالً إلــى العــراق شــرقاً ثــم جنوًب
علــى ســاحل اخلليــج وبحــر العــرب، ممــا يعكــس مجموعــة مــن 

     دور معاونـــي بايـــدن يدركـــون أهميـــة عـــدم التعجيـــل برفـــع العقوبـــات 

الحساســـة القضايـــا  التفـــاوض معهـــا يف  عـــن طهـــران وصعوبـــة 
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العســكري  التواجــد  هــذا  تقــن  التــي  واالتفاقيــات  التحالفــات 
وتنســيق  ومنــاورات مشــتركة  تفاهمــات ومشــاورات  إلــى  املمتــد 

مــع الــدول املعنيــة.

املظلــة األمنيــة األمريكيــة: عبــرت أمريــكا، علــى مــدار   )٢(
75 عاًمــا، عــن التزامهــا بالدفــاع عــن مناطــق مــن العالــم العربــي، 
أو  ايزنهــاور"  "مبــدأ  مثــل  السياســية،  اإلعالنــات  مــن  بسلســلة 
"مبــدأ كارتــر"، كمــا وجــدت إعالنــات أو تصريحــات تعبــر عــن 
املعاديــة،  القــوى  و"مواجهــة"  العــدوان"،  "بــردع  واشــنطن  التــزام 
خاصــة،  قــوات  وتكويــن  مشــتركة،  ملنــاورات  ذلــك  ترجمــة  مــع 
وتواجــد عســكري أمريكــي، وتوفيــر مســاعدات عســكرية أمريكيــة 
لبعــض الــدول، واالتفــاق علــى مبيعــات ســالح مــع دول أخــرى. 
وهنــا نالحــظ غيــاب التــزام تعاقــدي بــن أمريــكا وأي مــن الــدول 
واشــنطن يف  حلفــاء  مــن  أمنــي ألي  يوفــر ضمــان  مبــا  العربيــة 
املنطقــة، وإن كانــت هنــاك التزامــات "غيــر رســمية" مــن جانــب 
واشــنطن لصالــح عــدد مــن دول املنطقــة، مــع إشــارات لوجــود 
حتالفــات أو "شــراكة" اســتراتيجية، أو "تعــاون اســتراتيجي"، وهــو 
التحالفــات  التــي حتكــم  الرســمية  االتفاقيــات  عــن  يختلــف  مــا 

األمريكيــة مــن عــدد مــن دول أوروبــا وآســيا.
إعالًنــا  أصــدرت  أمريــكا  أن  نالحــظ  الســياق،  هــذا  وفــى 
منفــرًدا إثــر مؤمتــر القمــة مــع دول اخلليــج يف "كامــب ديفيــد" 
ــز  ــان املشــترك، حيــث حــدد نواحــي تعزي يف 2015م، بخــالف البي
ــة التعــاون يف  العالقــات العســكرية عبــر إمــدادات الســالح، وتقوي
مجــاالت األمــن البحــري، ومحاربــة اإلرهــاب، ومنــاورات عســكرية 
ــاع ضــد  ــة للدف ــة خليجي ــاء منظوم ــوم بن ــزام مبفه مشــتركة، وااللت
الهــدام،  إيــران  نشــاط  مقاومــة  علــى  التأكيــد  مــع  الصواريــخ، 
والعمــل علــى هزميــة "داعــش" والتطــرف العنيــف بصفــة عامــة.

وجــود  أن  إلــى  تشــير اإلحصــاءات  الســالح:  إمــدادات   )٣(
ــدول الشــرق األوســط، اســتثناء  ــات الســالح ل ــادة مبيع اجتــاه لزي
مــن االجتــاه العاملــي، مــع مالحظــة أن واردات الــدول العربيــة مــن 
الســالح تضاعفــت تقريًبــا خــالل خمــس ســنوات )2014-2018م(. 
وتبــوأت أمريــكا الصــدارة بــن الــدول املصــدرة للســالح للمنطقــة 
املنطقــة(،  لــدول  الســالح  صــادرات  مجمــوع  نصــف  )تقريًبــا 
وكانــت أبــرز الــدول املســتوردة )باســتثناء إســرائيل( هــي: اململكــة 

ــغ  ــراق. وفــى 2019م، بل ــة الســعودية، ومصــر، وقطــر، والع العربي
مجمــوع صفقــات الســالح األمريكيــة مــع 9 دول شــرق أوســطية 
25.5 مليــار دوالر )مقارنــة بأقــل مــن 12 بليــون دوالر يف عــام 
ثلــث الصــادرات األمريكيــة مــن الســالح  يــوازى  2018م(، ومبــا 
لــدول العالــم. وتصــدرت القائمــة اململكــة املغربيــة بصفقــة قيمتهــا 
علــى  التعــاون  مجلــس  دول  تعاقــدت  بينمــا  دوالر،  مليــار   10.3
صفقــات بقيمــة 14.2 مليــار دوالر. ويالحــظ أن نســبة عاليــة مــن 
الصــادرات العســكرية لعــدد مــن دول حلــف االطلنطــي )الناتــو( 
ــى دول الشــرق األوســط  ــى 2019م، تذهــب إل ــرة 2015 إل يف الفت
)اململكــة املتحــدة 57.3%، فرنســا 54% أملانيــا 32.7%(، مبــا يعــزز 
الــدول والواليــات  بــن هــذه  التكامــل االســتراتيجي  مــن فــرص 

املتحــدة.

أوجــه  تتعــدد  األمريكــي:   – العربــي  الثقــايف  التفاعــل  رابًعــا: 
 100 فيوجــد  وأمريــكا.  العربيــة  الــدول  بــن  الثقــايف  التفاعــل 
ــات  ــة يدرســون يف اجلامع ــدول العربي ــن ال ــة م ــب وطالب ــف طال أل
األمريكيــة وتتعــدد املؤسســات التعليميــة األمريكيــة يف العواصــم 
العربيــة حيــث تســتقبل أبنــاء وبنــات النخبــة يف مراحــل التعليــم 
املختلفــة، ولوســائل االتصــال والترفيــه األمريكيــة تأثيــر ضخــم 
هوليــود،  إنتــاج  خــالل  مــن  لواشــنطن  الناعمــة  القــوة  يعكــس 
االجتماعــي.  االتصــال  وأدوات  التلفزيونــي،  واإلنتــاج  واملغنيــن، 
مــن  لعــالج  مــن جوانــب ســلبية حتتــاج  العالقــة  وال تخلــو هــذه 
بينهــا تقــدمي العــرب بصــورة منطيــة ســلبية يف اإلعــالم األمريكــي، 
ــرب واملســلمن تنعكــس يف  ــة للع ووجــود اجتاهــات شــعبوية معادي
حــوادث وحــاالت متييــز ضدهــم، ناهيــك عمــا تؤكــده مســوحات 
كل  لــدى  ســلبية  وتوجهــات  تصــورات  وجــود  مــن  العــام  الــرأي 

طــرف بخصــوص الطــرف اآلخــر.

خامًسا: الشرق األوسط الجديد:
إذا كنــا قــد تناولنــا مالمــح العالقــات الوظيفيــة بــن الــدول 
العربيــة والواليــات املتحــدة، فــإن حتليــل هــذه العالقــات البــد وأن 
يأخــذ يف االعتبــار تولــد نظــرة أمريكيــة جديــدة لــدول املنطقــة 
وطبيعــة املصالــح بهــا. ففــي الســنوات األخيــرة، توالــت الدراســات 
األمريكيــة التــي تركــز علــى ســلبيات منطقــة الشــرق األوســط، 
باحلــروب  موبــوءة  منطقــة  باعتبارهــا  العربيــة،  الــدول  وخاصــة 
والنزاعــات التاريخيــة املعقــدة، مــع تعــدد ظاهــرة الــدول الفاشــلة 

دراسة العدد دراسة العدد 

     "بايـــدن " يميـــل إىل المواقـــف الكالســـيكية األمريكيـــة بحـــل الدولتيـــن 

وإبقـــاء القـــدس موضـــع تفـــاوض ورفـــض الضـــم وبنـــاء المســـتعمرات
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تتضمــن  التــي  العريضــة،  توجهاتــه  إطــار  يف  العربيــة  املنطقــة 
التركيــز علــى املصالــح األمريكيــة الضيقــة، والتشــكك يف تأثيــرات 
بــل محاربتهــا، والتعامــل مــع دول العالــم عبــر أســلوب  العوملــة، 
وعــدم  األطــراف  متعــددة  الدبلوماســية  ونبــذ  الصفــات،  عقــد 
مطالــب  ذلــك  وصاحــب  الدوليــة.  املنظمــات  لــدور  احلمــاس 
الناتــو بزيــادة  الــدول أعضــاء  وقــرارات شــعبوية، مثــل مطالبــة 
بحمايــة  تتمتــع  التــي  الــدول  ومطالبــة  الدفاعيــة،  ميزانياتهــم 
القواعــد  تكاليــف  يف  مســاهمتهم  برفــع  أمريكيــة  عســكرية 
 13 مواطنــي  منــح  وحظــر  املتحــدة،  للواليــات  التابعــة  والقــوات 
ــع املســلمن  ــة يف من ــكا بســب بالرغب ــة تأشــيرات دخــول ألمري دول
مــن الهجــرة إليهــا، ممــا يعكــس موقــف "ترامــب" 

للمســلمن. واملعــادي  العنصــري  وأعوانــه 

وميكــن إجمــال أهــم عناصــر سياســة إدارة "ترامــب" 
فيمــا  أوســطية  الشــرق  العربيــة/  املنطقــة  جتــاه 

يلــي:
اإليرانــي  النظــام  علــى  التركيــز   )1(
ومصــدر  املنطقــة،  يف  املركزيــة  املشــكلة  بوصفــه 
والــدول  أمريــكا  ملصالــح  الرئيســي  التهديــد 
عبــر  اخلطــر  هــذا  ومواجهــة  لهــا،  الصديقــة 
العمليــات الســرية )بالتعــاون مــع إســرائيل(، وفــرض العقوبــات، 
إيــران.  بــن  التطبيــع  حركــة  وإبطــاء  االقتصاديــة،  والضغــوط 
ومتثــل التعبيــر الدرامــي عــن هــذه السياســة يف عمليــة اغتيــال 
قاســم ســليماني، واســتمرت هــذه العمليــات حتــى اغتيــال عالــم 
الــذرة محســن فخــر زاده يــوم 27 نوفمبــر املاضــي. ورغــم تبنــى 
"ترامــب" لسياســة "أقصــى ضغــط" جتــاه النظــام اإليرانــي، بــل 
يــدرك  كان  أنــه  إال  طهــران،  يف  النظــام"  "لتغييــر  اســتراتيجية 
ــق الدبلوماســية والتفــاوض حــول اتفــاق  ضــرورة العــودة إلــى طري
برنامــج العمــل املشــترك )5+1( الــذي كان "ترامــب" قــد انســحب 
منــه عــام 2018م، وهكــذا وعــد الرئيــس األمريكــي الســابق )يف 
أغســطس 2020م( بأنــه – يف حالــة إعــادة انتخابــه – ســيصل 

أســابيع. أربعــة  إيــران خــالل  مــع  اتفــاق جديــد  إلــى 

لــم  حيــث  اإلســرائيلي،  اليمــني  "ترامــب" موقــف  تبنــى   )٢(
التفــوق  بضمــان  امللتزمــة  األمريكيــة  السياســة  يكتــف مبواصلــة 
العســكري النوعــي إلســرائيل ولكنــه أيًضــا خطــى خطــوات أخــرى 
عبــر االنحيــاز لسياســة الضــم اإلســرائيلية، بــل عكــس ذلــك يف 
مشــروع أمريكــي لتســوية القضيــة الفلســطينية أعلــن عنــه يــوم 
ــم  ــى الرخــاء". ول ــوان "مــن الســالم إل ــر 2020م، حتــت عن 28 يناي
ــن  ــي م ــف األمريك ــة للموق ــض األســس الثابت ــب" بتقوي ــال "ترام يب

املواطــن  يدفعهــا  التــي  اإلنســانية  الكلفــة  وارتفــاع  اإلقليــم،  يف 
العربيــة(.  الــدول  مــن  هــم  العالــم  الجئــي  مــن   %57( العربــي 
لهبــوط  الســلبية  التأثيــرات  توالــى  الدراســات  هــذه  وترصــد 
أســعار البتــرول، وتوالــى األزمــات االقتصاديــة، وحقــوق اإلنســان، 

ناهيــك عــن تداعيــات جائحــة كوفيــد-19.
أهميــة  تراجــع  أســباب  تقــدمي  إلــى  املدرســة  وتذهــب هــذه 
أصبــح  العربــي  فالبتــرول  لواشــنطن.  بالنســبة  العربيــة  املنطقــة 
ــد ودول آســيا الصاعــدة،  ــى الصــن والهن ــه شــرًقا إل يذهــب أغلب
بينمــا حتولــت الواليــات املتحــدة لدولــة مصــدرة للطاقــة. وفــى 
وأصبحــت  تراجــع،  قــد  اإلرهــاب  خطــر  فــإن  الوقــت،  نفــس 

العســكري  لتفوقهــا  باالطمئنــان  تشــعر  إســرائيل 
يضاهــى  الــذي  واالقتصــادي  العلمــي  وتقدمهــا 
وضــع الــدول األوروبيــة، ولــم تعــد املنطقــة موضــع 
تنافــس أو صــراع مــع قــوة أخــرى معاديــة، مثلمــا 

البــاردة. انتهــاء احلــرب  الوضــع قبــل  كان 

وفــى هــذا الســياق، حتــذر بعــض الدراســات 
مــن أن تتصــور واشــنطن أنهــا قــادرة علــى عــالج 
مشــاكل الــدول العربيــة، أو أن توجههــا يف اجتــاه 
النظــم والزعامــات،  لتغييــر  أو أن تتدخــل  معــن، 

حيــث تشــير التجــارب الســابقة إلــى فشــل كل هــذه التصــورات، 
وتعاظــم تكلفتهــا، وضــرورة التراجــع عنهــا عبــر تقليــص األهــداف 
ــر عــدم  ــر أســاليب العمــل عب ــا، وتغيي ــوب حتقيقه ــة املطل األمريكي
التــورط عســكرًيا علــى األرض، وتنشــيط التحــركات الدبلوماســية، 

واالعتمــاد علــى القــوة الناعمــة.

الواليــات  دور  حــول  األمريكــي  النقــاش  أن  هنــا،  ويالحــظ 
املتحــدة يف الشــرق األوســط يقــع يف ســياق خــالف أوســع حــول 
الــدور الدولــي ألمريــكا بصفــة عامــة، حيــث تتبــارى عــدة مــدارس 
مســاند  حركــي  لــدور  تدعــو  التــي  الليبراليــة  املدرســة  أهمهــا 
للدميوقراطيــة وحقــوق اإلنســان وداعــم للســالم مقابــل مدرســة 
الداخليــة  املشــاكل  عــالج  علــى  التركيــز  أهميــة  تــرى  واقعيــة 
األمريكيــة وعــدم التــورط يف نزاعــات عســكرية خارجيــة ال طائــل 

منهــا.

سادًســا: مالمــح العالقــات العربيــة /األمريكيــة يف ظــل إدارة 
ترامــب

مقاربــة  مالمــح  أهــم  لتحديــد  االنتقــال  اآلن  ميكننــا  فإنــه 
العربيــة. الــدول  مــع  للعالقــات  "ترامــب" 

أول مالحظــة، هــي ضــرورة حتليــل سياســة "ترامــب" جتــاه 

العســـكري  التواجـــد    

األمريكـــي شـــبكة قواعـــد 

اليونـــان  مـــن  الممتـــدة 

ثـــم  العـــراق  إىل  وتركيـــا 

ســـاحل الخليـــج وبحـــر العـــرب

دراسة العدد دراسة العدد 
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صياغــة  مــن  "ترامــب"  متكــن  أوبامــا،  بــإدارة  مقارنــة   )٤(
ــة ســواء  ــدول العربي ــات وال ــن الزعام ــع عــدد م ــدة م ــات جي عالق
ــا  ــرب وغيرهــا، وهــو م ــج أو مصــر واألردن واملغ ــة اخللي يف منطق
انعكــس يف املواقــف األمريكيــة جتــاه هــذه الــدول وأولوياتهــا )مثــاًل 
قضيــة ســد النهضــة، وموضــوع الصحــراء ناهيــك عــن املوقــف مــن 
ــأن هــذا الرصيــد ســوف ينتقــل للرئيــس  ــران(. وميكــن القــول ب إي
اجلديــد يف شــكل وجــود نوايــا حســنة جتــاه الواليــات املتحــدة وإن 
كان هنــاك توجــس مــن "بايــدن" مــن حيــث كونــه خــدم يف إدارة 

"أوبامــا" وبالتالــي فقــد يعــود لتوجهاتهــا ســيئة الســمعة.

اســتمر "ترامــب" يف تطبيــق مقاربــة "أوبامــا" املتمثلــة يف   )٥(
التقليــل مــن أهميــة الشــرق األوســط يف إطــار املصالــح األمريكيــة 
املباشــرة، والرغبــة يف االنســحاب منهــا عســكرًيا، وتفــادى التــورط 
ــل املــدى، مــع دعــوة دول  ــا طوي ــة قــد تأخــذ طابًع يف نزاعــات بري

ــا يف املنطقــة. ــر إقداًم ــو للعــب دور أكث النات

خامًسا: توجهات "بايدن" نحو الشرق األوسط
يف  كبيــًرا  اهتماًمــا  تلــق  لــم  اخلارجيــة  السياســة  أن  رغــم 
االنتخابيــة  احلمــالت  مييــز  الــذي  األمريكــي  الداخلــي  احلــوار 
للسياســة  "بايــدن"  توجهــات  مالمــح  بعــض  أن  إال  للفرقــاء، 
اخلارجيــة كانــت موضــع حتليــل وتعليــق. ويكفــي أن حملــة "باديــن" 
ــًرا موزعــن علــى 20 مجموعــة عمــل يتنــاول  اختــارت 2,000 خبي
نــزاع الســالح، املنــاخ،  كل منهــا أحــد القضايــا الدوليــة )مثــاًل: 
ــة  ــك يف ســياق اإلعــداد للحمل ــة(. وذل ــة املختلف املناطــق اجلغرافي

احلكــم. تولــى  لعمليــة  وأيًضــا  االنتخابيــة 

وبصفــة عامــة إشــارات تصريحــات "بايــدن" ومعاونيــه، إلــى 
أن  باعتبــار  ألمريــكا  الدوليــة  املكانــة  بنــاء  إعــادة  نحــو  توجهــه 
إدارة "ترامــب" أســاءت التصــرف يف ملــف السياســة اخلارجيــة. 
وهكــذا توجــد إشــارات إلــى "باديــن" ســيعمل علــى إعــادة بــالده 
ــي انســحب  ــة الت ــى املنظمــات الدولي ــاخ، وإل ــس للمن ــة باري التفاقي
منهــا "ترامــب"، مــع إعــادة امليــاه إلــى مجاريهــا فيمــا يخــص حلفــاء 
واشــنطن يف الناتــو. فمــاذا عــن املتوقــع مــن "باديــن" جتــاه الــدول 

العربيــة ومنطقــة الشــرق األوســط؟
طهــران،  نحــو  مببــادرة  "بايــدن"  إدارة  تقــوم  أن  يتوقــع   )1(

بالقــدس  – اإلســرائيلي، حيــث اعتــرف  العربــي  النــزاع  قضايــا 
عاصمــة إلســرائيل، ونقــل الســفارة األمريكيــة إليهــا، ووافــق علــى 
ضــم إســرائيل ألجــزاء مــن الضفــة الغربيــة، وتراجــع عــن إدانــة 
ــى ضــم إســرائيل للجــوالن، ومــارس  ــاء املســتوطنات، ووافــق عل بن
ــة  ــى الســلطة الفلســطينية، وأوقــف دعــم وكال ــا عل ــا وضغًط تضيًق
غــوث الالجئــن الفلســطينية، وأغلــق مكتــب الســلطة الفلســطينية 
ــع  ــات تطبي يف واشــنطن، ومــارس دوًرا نشــًطا يف التوصــل التفاقي
وفــى  واإلســالمية.  العربيــة  الــدول  مــن  وعــدد  إســرائيل  بــن 
واشــنطن يف  بــدور  ملتزمــة  "ترامــب"  إدارة  ظلــت  الســياق  هــذا 
احلفــاظ علــى اتفاقيتــي الســالم بــن إســرائيل وكل مــن مصــر 
واألردن عبــر عــدة إجــراءات مبــا يف ذلــك املشــاركة يف القــوات 
متعــددة اجلنســيات، واملتابعــة الدبلوماســية، وتقــدمي مســاعدات 

لألطــراف املعنيــة.

ظــل "ترامــب" ملتزًمــا باخلــط االســتراتيجي التاريخــي   )٣(
أمــن  واشــنطن يف حمايــة  دور  علــى  التأكيــد  حيــث  مــن  لبــالده 
اخلليــج، مــع االســتمرار يف سياســة عــدم اإلعــالن عــن حتالــف 
اتفــاق  صياغــة  أو  التعــاون،  مجلــس  دول  مــن  أي  مــع  رســمي 
دفاعــي صريــح معهــا، واتبــاع سياســة حريصــة لتفــادى التــورط يف 
ــة  ــران منشــآت بترولي ــران )هاجمــت طه ــة عســكرية مــع إي مواجه
ســعودية يف ســبتمبر 2019م، وذلــك بعــد أن ضربــت أربــع ســفن 
يف ميــاه إمــارة الفجيــرة يف مايــو مــن نفــس العــام(. وركــز "ترامــب" 
ــى فكــرة تكفــل دول اخلليــج بتكاليــف الدفــاع عــن أمنهــا، عبــر  عل
صفقــات ضخمــة مــن الســالح، أو عبــر تغطيــة تكاليــف القــوات 
األمريكيــة املرســلة للمنطقــة، كمــا حــث دول مجلــس التعــاون علــى 
ــرة  ــه لفك ــع دعم ــي، م ــات للخطــر اإليران ــا وااللتف جتــاوز خالفاته
تكويــن حتالــف اســتراتيجي إقليمــي يضــم دول مجلــس التعــاون 
مــع عــدد مــن الــدول العربيــة الصديقــة )"ناتــو" عربــي(. كمــا عبــر 
منهــا  مــن موقــف  أكثــر  لــدول اخلليــج يف  عــن دعمــه  "ترامــب" 
بعــد  اخلارجيــة  لرحالتــه  أول مقصــد  لتكــون  للريــاض  اختيــاره 
اجتماعــات  ثالثــة  2017م، حيــث شــارك يف  الرئاســة يف  توليــه 
والــدول  التعــاون  مجلــس  ودول  الســعودية  القيــادة  مــن  كل  مــع 
اإلســالمية، كمــا أنــه دافــع عــن الســعودية يف إطــار حــادث اغتيــال 
خاشــقجي، كمــا دافــع عــن صفقــة طائــرات ف-35 لإلمــارات يف 
نهايــة 2020م، يف وجــه معارضــة أعضــاء الكوجنــرس مــن احلــزب 

الدميوقراطــي.

دراسة العدد دراسة العدد 

     مواقـــف "ترامـــب" العدائيـــة تجـــاه إيـــران صادفـــت توافـــق مـــع دول 

الخليـــج إال أن تـــردده وتخبطـــه إزاء الرد عىل الهجمـــات اإليرانية أثار القلق
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)راجــع  Jstreet.ي  ســتريت"  "جــي  اليهوديــة  واحلركــة  وارن" 
الكوجنــرس األمريكــي  191 مــن أعضــاء  الــذي وقعــه  اخلطــاب 
إســرائيل  وزراء  لرئيــس  واملوجــه  الدميوقراطــي  احلــزب  مــن 
مــن  ويحــذر  الدولتــن  يؤيــد حــل  الــذي  2020/6/25م،  بتاريــخ 
ــة  ــر اخلارجي ــك اخلطــاب املوجــه لوزي ــرار أحــادي للضــم، وكذل ق
األمريكــي والــذي يطالــب بربــط املســاعدات إلســرائيل بشــروط 
تضمــن التخلــي عــن الضــم، مــع مالحظــة محركــي هــذا التوجــه 
 – كورتــز"   – اوكاســيو  "الكســندرا  الكوجنــرس:  أعضــاء  مــن 

ماكولــم"(. و"بيتــى  طليــب"  -و"رشــيدة   AOC بـــ  املعروفــة 
احلــزب  بــن  خاصــة  صــالت  هنــاك  تبقــى  ذلــك،  ومــع 
ذلــك يف  املؤيــد إلســرائيل، حيــث ظهــر  واللوبــي  الدميوقراطــي 
كقــوة  إســرائيل  إلــى  اإلشــارة  حــذف  املجموعــة يف  هــذه  جنــاح 
احتــالل مــن مشــروع برنامــج احلــزب االنتخابــي، كمــا يالحــظ 
وجــود رأى بــأن "بايــدن" قــد ال يتمكــن مــن إلغــاء جميــع اخلطــوات 
التــي قــام بهــا "ترامــب"، مثــل إعــادة الســفارة األمريكيــة لتــل أبيــب، 
باتخــاذ خطــوات  اإلجــراءات  هــذه  يــوازن  أن  يســتطيع  كان  وإن 
القــدس  مــن  التقليــدي  األمريكــي  املوقــف  تأكيــد  إعــادة  مثــل 
باعتبارهــا موضــع تفــاوض، و إعــادة فتــح القنصليــة األمريكيــة يف 
القــدس الشــرقية، وإعــادة مكتــب الســلطة يف واشــنطن، وإعــادة 

املســاعدات لوكالــة الغــوث الــخ.

"ترامــب"  مواقــف  كانــت  إن  العربيــة:  اخلليــج  دول   )٣(
دول  بعــض  لــدى  توافــق  صادفــت  قــد  إيــران  جتــاه  العدائيــة 
الهجمــات  علــى  الــرد  إزاء  وتخبطــه  تــردده  أن  إال  اخلليــج، 
اإليرانيــة علــى مرافــق النفــط، وفــى التعامــل مــع تركيــا، وامللفــات 
ــع الســائد هــو  ــق. والتوق ــارت القل ــة أث ــة والليبي الســورية واللبناني
أن يهتــم "بايــدن" بإنهــاء حــرب اليمــن، والتهدئــة يف العــراق، ورمبــا 
تســوية األوضــاع يف ليبيــا، وإن كانــت تفاصيــل هــذه اخلطــوات 
غيــر واضحــة اآلن. ويالحــظ أن "بايــدن" كان )يف عــام 2006م( 
ــق نظــام  ــق تطبي ــراق عــن طري ــرح معاجلــة الوضــع يف الع ــد اقت ق
ــا ألقاليــم شــيعية وســنية وكرديــة، كمــا  ــا ذاتًي فيدرالــي مينــح حكًم
أنــه كان مــن مؤيــدي غــزو العــراق، ممــا جعــل البعــض يتوقــع أنــه 

لــن يســتعجل ســحب القــوات األمريكيــة مــن هنــاك.

العالقــات مــع مصــر: تبلــورت عالقــة القاهــرة بواشــنطن   )٤(
ــة الســالم  ــع اتفاقي ــذ توقي ــن ســنة، من ــن أربع ــر م ــدار أكث ــى م عل

ولكــن  املشــترك،  العمــل  برنامــج  اتفــاق  إلــى  بالعــودة  فقــط  ال 
أيًضــا بفتــح بــاب احلــوار ملراجعــة سياســة "أقصــى ضغــط"، بــل 
اســتراتيجية تغييــر النظــام، مقابــل إجــراء بعــض التعديــالت علــى 
وتقليــص  اإليرانيــة  الصواريــخ  برنامــج  بهــدف حتجيــم  االتفــاق 
التدخــالت اإليرانيــة يف منطقــة الشــرق األوســط. يــدرك "بايــدن" 
أن هــذا التوجــه – الــذي ســتعارضه إســرائيل وأطــراف خليجيــة – 
ســيولد عــودة إلــى مقاربــة "أوبامــا" بإيجــاد تــوازن بــن الســعودية 
اخلليجيتــن  الدولتــن  بــن  التفاهــم  أن  أســاس  علــى  وإيــران 
تتطلــب معاجلــة  املقاربــة  هــذه  أن  إال  ودولًيــا.  إقليمًيــا  مطلــوب 
حتديــات أخــرى مثــل كيفيــة مواجهــة االمتــدادات اإليرانيــة يف 
الهجمــات  مواجهــة  وأســلوب  واليمــن،  ولبنــان  وســورية  العــراق 
اإليرانيــة علــى مرافــق النفــط يف اخلليــج، ناهيــك عــن معاجلــة 
الشــرق  مــن  املتتاليــة  األمريكيــة  لالنســحابات  الســلبية  اآلثــار 
األوســط، والتــي تعــود إلــى زمــن "أوبامــا"، والتــي تركــت مســاحات 
واشــنطن يف  أصدقــاء  ثقــة  وهــزت  أخــرى،  قــوى  لنفــوذ  كبيــرة 

املنطقــة.
أمثــال  "بايــدن"  معاونــي  دور  علــى  التقديــرات  تركــز  وهنــا 
"تونــي بلينكــن" املرشــح وزيــًرا للخارجيــة و"جيــك ســليفان" املرشــح 
توجهــات  يشــرحون  ممــن  وغيرهمــا  القومــي  لألمــن  كمستشــار 
"بايــدن" بعيــًدا عــن التبســيط الــذي اســتدعته احلملــة االنتخابيــة، 
حيــث يدركــون أهميــة التشــاور مــع دول مجلــس التعــاون، وعــدم 
التعجــل يف رفــع العقوبــات عــن طهــران، وصعوبــة التفــاوض مــع 
إيــران علــى العديــد مــن القضايــا احلساســة مبــا يف ذلــك ترتيبــات 
مــا بعــد انتهــاء مــدة اتفــاق برنامــج العمــل املشــترك )عــام 2025م( 

.sunset clause ــه ــق علي ــا يطل أو م

مييــل   " "بايــدن  أن  األرجــح  الدولتــني:  حلــل  العــودة   )٢(
ــات املتحــدة – مــا قبــل "ترامــب"  ــى املواقــف الكالســيكية للوالي إل
الدولتــن،  حــل  ذلــك  يف  مبــا  الفلســطيني،  الوضــع  جتــاه   –
وبنــاء  الضــم  تفــاوض، ورفــض سياســة  القــدس موضــع  وإبقــاء 
املســتعمرات ودعــم منظمــة غــوث الالجئــن، وهــي متثــل املواقــف 
تيــار  صعــود  التوجــه  هــذا  مــن  ويعــزز  "أوبامــا".  إلدارة  املعلنــة 
احلــزب  أعضــاء  وبــن  الدميوقراطــي،  احلــزب  داخــل  يســاري 
التــي  التوســعية  "نتنياهــو"  سياســات  يعــارض  الكوجنــرس،  يف 
ســاندها "ترامــب"، ويتحــدث صراحــة عــن احلقــوق الفلســطينية، 
وأبــرز أصــوات هــذا التوجــه همــا "بيرنــى ســاندرز" واليزابيــث 

دراسة العدد دراسة العدد 

ــكري  ــا العسـ ــان لتفوقهـ ــعرها باالطمئنـ ــاب أشـ ــر اإلرهـ ــع خطـ     تراجـ

ـــدول األوروبيـــة ـــذي يضاهـــى وضـــع ال وتقدمهـــا العلمـــي واالقتصـــادي ال
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ســنوًيا )300 مليــون مــن حوالــي 1.4 مليــارات دوالر(، حتــى يقــوم 
وزيــر اخلارجيــة بإصــدار إعفــاء اســتناًدا إلــى متطلبــات األمــن 

القومــي األمريكــي، وهــو مــا حــدث يف أغســطس 2019م.

حتكمهــا  األمريكيــة   – املصريــة  العالقــة  أن  احملصلــة 
كان  وإن  طــرف،  كل  مصالــح  إطــار  يف  اســتراتيجية  معــادالت 
ذلــك لــم يحصنهــا مــن التعــرض لهــزات وأزمــات متكــررة. وهــو 
مــا بــدت احتماالتــه يف إطــار تركيــز عــدة جهــات أمريكيــة علــى 
تخــص  حــاالت  وخاصــة  مصــر،  يف  اإلنســان  حقــوق  أوضــاع 
وذلــك  ناشــطن،  اجلنســية(  مزدوجــي  )أي  أمريكيــن  مصريــن 
مــن جانــب ممــن ســبق لهــم اخلدمــة يف إدارة أوبامــا، وأعضــاء 
ــن، وأعضــاء  ــن صفــوف الدميوقراطي يف الكوجنــرس، وخاصــة ب
يف "مجموعــة العمــل حــول مصــر"، والصحافــة الليبراليــة )خاصــة 
جريدتــي "نيويــورك تاميــز" و "واشــنطن بوســت"(. وتفاعــل "بايــدن" 
مــع هــذه التوجهــات فأرســل "تويتــه" )وهــي أســلوب العصــر يف 
التعبيــر عــن املواقــف السياســية( يتعهــد فيهــا بالتوقــف عــن منــح 

"شــيكات علــى بيــاض".

إلــى تفســير موقــف "بايــدن" بأنــه نابــع مــن  ذهــب البعــض 
احلملــة  خضــم  يف  "ترامــب"  سياســة  علــى  الهجــوم  ضــرورات 
احلــزب  يف  هــام  جنــاح  رأي  يعكــس  أنــه  كمــا  االنتخابيــة، 
إلــى  عــودة  ميثــل  أنــه  إلــى  باإلضافــة  ومؤيديــه،  الدميوقراطــي 
توجهــات جماعــة "أوبامــا" احمليطــن بــه واللذيــن يتوقــع أن يعــودوا 
إلــى مناصــب مؤثــرة يف اإلدارة األمريكيــة يف حالــة فــوز بايــدن. 
الدوليــة،  الشــؤون  يف  الطويلــة  "بايــدن"  خبــرة  فــإن  باملقابــل، 
والطابــع البرجماتــي املتوقــع منــه، والواقــع اجلديــد يف الشــرق 
األوســط، ســوف تدفــع إلــى ضــرورة التعامــل الواقعــي، وبــدون 
وضــرورات  القــوة  حقائــق  مــع  مســبقة،  أيديولوجيــة  مواقــف 

املنطقــة. يف  املصالــح 
لتســليم  الغريبــة  املشــاهد  تتوالــى  وبينمــا  جديــد،  عــام  مــع 
وتســلم الســلطة يف واشــنطن، ومــع توقــع انشــغال الرئيــس اجلديــد 
بالقضايــا الداخليــة التــي حتتــل الســاحة األمريكيــة، فــإن علــى 
الــدول العربيــة أن تســتعد، عبــر الدراســة والتشــاور والتنســيق 
ــم 46. ــض رق ــت األبي ــع ســاكن البي ــل م ــرارات، للتعام واتخــاذ الق

ــى  بــن مصــر وإســرائيل، حــول عــدة محــاور تتضمــن احلفــاظ عل
حالــة الســالم، وتدفــق أكثــر مــن 80 مليــار دوالر مــن املســاعدات 
وجــود  مــع  العســكري،  املجــال  يف  معظمهــا  ملصــر،  األمريكيــة 
دوالر،  مليــار   20 حــدود  يف  مصــر  يف  أمريكيــة  اســتثمارات 
ومعــدل تبــادل جتــاري ســنوي يف حــدود 8.7 مليــار دوالر عــام 
2019م. وجنــح الطرفــان يف إدارة هــذه املكونــات لصالــح أهــداف 
كل منهمــا، رغــم وجــود اختالفــات يف املواقــف واآلراء انعكســت 
يف توتــر العالقــة حــول ملفــات الدميوقراطيــة وحقــوق اإلنســان 
ــج  ــي – اإلســرائيلي واألوضــاع يف اخللي ــزاع العرب واإلصــالح والن
وعالقــات مصــر بأطــراف ثالثــة. ومت التعبيــر عــن هــذا التوتــر 
ــات  ــاف عملي ــة، أو إيق ــن املســاعدات األمريكي ــد قســم م يف جتمي
صيانــة عســكرية، أو تأجيــل املنــاورات املشــتركة، أو عــدم انتظــام 
ــع اآلجــل. ــة الدف ــاف آلي ــى واشــنطن، وايق ــارات الرئاســية إل الزي
األمريكيــة   – املصريــة  العالقــات  متيــزت  عامــة،  وبصفــة 
وترامــب، حيــث  السيســي  الرئيســن  ظــل  اإليجابيــة يف  بالــروح 
عبــر األخيــر أكثــر مــن مــرة عــن إعجابــه بالرئيــس املصــري وأشــاد 
الدينيــة  التعدديــة  عــن  والدفــاع  اإلرهــاب،  محاربــة  يف  بــدوره 
وباملقابــل  النظــام.  علــى  واحلفــاظ  املــرأة  بحقــوق  والنهــوض 
أعضــاء يف  ومعهــا  الكوجنــرس،  أعضــاء  مــن  مجموعــة  وجــدت 
الدراســات  مراكــز  مــن  وعــدد  مصــر"،  حــول  العمــل  "مجموعــة 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي وبعــض اإلعالميــن، ممــن ركــزوا علــى 
املســاعدات  باســتخدام  مطالبــن  اإلنســان،  حقــوق  موضوعــات 

القاهــرة. مواقــف  علــى  للضغــط  األمريكيــة 

ــة  رغــم ذلــك، قامــت حكومــة ترامــب بــدور إيجابــي يف محاول
إيجــاد حــل ملشــكلة ســد النهضــة، إال أن احلكومــة األثيوبيــة لــم 
تتجــاوب مــع التحــرك األمريكــي. ومضــت واشــنطن فطلبــت عقــد 
علــى  عقوبــات  فرضــت  كمــا  املوضــوع،  لبحــث  األمــن  مجلــس 
ــئ الســد دون اتفــاق مــع مصــر  ــل مضيهــا يف مل ــا مقاب أديــس أباب
والســودان. وبالتــوازي عــادت قضيــة عالقــات مصــر العســكرية 
بأطــراف ثالثــة لتطــل علــى املشــهد حيــث أعلــن عــن نيــة شــراء 
طائــرات "ســو-35" الروســية، ممــا دفــع وزيــري اخلارجيــة والدفــاع 
مــن  للتحذيــر  للقاهــرة  مشــترك  خطــاب  إلرســال  األمريكيــن 
ــى  ــذي يهــدف إل ــس ال ــون "كات ــا لقان ــات هــذه اخلطــوة طبًق تداعي
محاربــة صفقــات الســالح مــع روســيا. هــذا وقــد درج الكوجنــرس 
علــى جتميــد مبلــغ مــن املعونــة التــي تطلبهــا اإلدارة لصالــح مصــر 

       سياسات "ترامب" راديكالية عكست مواقف اليمين الشعبوي بشعار "أمريكا 

ـــة ـــاء واالنســـحاب مـــن منظمـــات دولي ـــاد الحلف ـــن وانتق ـــع الصي ـــد م أوالً" والتصعي

* دبلومايس مرصي سابق.
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دول الخليج تمتلك موارد أكبر من إيران وتستطيع الهيمنة على التوازن العسكري

4 ملفات تشغل بايدن .. وتوطين التكنولوجيا 
العسكرية وتنويع مصادر السالح يف الخليج ضرورة
تباينــت درجــات العنــف والتدميــر والهجمــات اإلرهابيــة يف عــام 2020م، وطالــت اخلســائر منشــآت حيويــة وضحايــا أبريــاء. 
واشــتد ســباق التســلح لضمــان الســالمة، وَدْحــِر التهديــد، وإنقــاذ األمــن املفقــود. تعــدد الالعبــون مــن إيــران وتركيــا، ودول 
اخلليــج العربــي وغيرهــم، وهــؤالء يتقاتلــون ويخســرون. وعلــى اجلانــب اآلخــر طائفــة مــن الداعمــن يف الواليــات املتحــدة 
ــا  ــم عاًم ــًدا مــن الرابحــن اآلمنــن. وينتظــر العال ــوا أب ــاج الســالح وتوريــده ليظل ــفُّ آالتهــم عــن إنت والشــرق والغــرب، ال تُك
جديــًدا 2021م، مــع إدارة بايــدن يف أمريــكا، فهــل يراجــع أصحــاب القــرار حســاباتهم لينشــروا األمــن والســالم يف األرض، 

ويتحــدوا ملواجهــة الوبــاء الفيروســي الــذي طــال اجلميــع دومنــا اســتثناء؟

لواء د. محمد عالم سيد

الجرائم الحوثية المدعومة من إيران يف 2020م
تصاعــدت وتيــرة الهجمــات احلوثيــة املســلحة علــى اجلبهتــن 
الداخليــة واخلارجيــة باســتخدام الصواريــخ والطائــرات املســيَّرة، 
شــهد  2020م،  يوليــو  منــذ  النســبي  التراجــع  مــن  فتــرة  فبعــد 
ضابــط  تعيــن  مــع  هجوًمــا،   21 نحــو  2020م،  أكتوبــر  شــهر 
ــه  ــو" كســفير فــوق العــادة ل ــوري اإليرانــي "حســن إيرل احلــرس الث
ــا  ــاء. وهــو م ــة يف صنع ــدى امليليشــيا احلوثي ــة ل ــات مطلق صالحي
اعتبــره البعــض إقــراًرا رســمًيّا بإيفــاد حاكــم عســكري إيرانــي إلــى 
صنعــاء، كداللــة علــى اضطــالع احلــرس الثــوري بشــكل مباشــر 
مــن اآلن فصاعــًدا بكافــة امللفــات اخلاصــة باألزمــة اليمنيــة وليــس 
ــة اســتراتيجية. وبعــد  ــى نقل ــف العســكري فقــط، مبــا ميهــد إل املل
أن كان دور احلــرس الثــوري يقتصــر علــى اإلســناد اللوجســتي، 
أصبــح ميــارس نشــاطه مــن خــالل فــرق متخصصــة نوعيــة أقــرب 
الصواريــخ  يف  متخصــص  بعضهــا  العنقوديــة،  الشــبكات  إلــى 
والبعــض اآلخــر يف الطائــرات املُســيَّرة، وفــرق أخــرى متخصصــة 
ثابتــة  اســتراتيجية  ألهــداف  النوعــي  االســتهداف  عمليــات  يف 
ســفن  كاســتهداف  متحركــة  أهــداف  أو  أرامكــو،  عمليــة  مثــل 
إماراتيــة وســعودية وأمريكيــة يف البحــر األحمــر بصواريــخ نوعيــة 

ــل املتفجــرات  ــواع متقدمــة مــن املتفجــرات مث ــة. وظهــرت أن معدل
قــدرات  بتطويــر  متخصصــة  فــرق  وقامــت  هــة،  املموَّ الصخريــة 
الطائــرات املُســيَّرة لزيــادة مداهــا وحمولتهــا، إلــى جانــب فــرق 
وصــول  تأمــن  وفــرق  واالســتخبارات،  واالســتطالع  الرصــد 
إلــى  التصــور  هــذا  ويقــود  التدريــب.  وفــرق  بــة،  املهرَّ األســلحة 
تابعــة  األقــل  علــى  متخصصــة  نوعيــة  فــرق   5 وجــود  ترجيــح 
للحــرس الثــوري. ويشــير تقريــر أمريكــي إلــى أن مجــال حتــرك 
وانتشــار هــذه الفــرق يــدار مــن خــالل غرفــة عمليــات مركزيــة، 
إلــى جانــب غــرف عمليــات فرعيــة يف مناطــق مختلفــة أبرزهــا 
باجتــاه  الغربــي  الســاحل  وامتــداد  غرفــة عمليــات يف احلديــدة 

اجلنــوب لتأمــن وصــول فــرق العمليــات واألســلحة.
ويف ســبتمبر 2020م، أعلنــت طهــران افتتــاح قاعــدة "الشــهيد 
مجيــد رهبــر" وهــي نقطــة اســتراتيجية يف مضيــق هرمــز. وأعلــن 
احلــرس الثــوري خــالل منــاورات "ســماء الواليــة 99"يف أواخــر 
ــا. تتجــه  ــة محلًيّ ــر الصناعــات الدفاعي ــر 2020م، عــن تطوي أكتوب
بالوكالــة  املعركــة  إدارة  مــن  توجهاتهــا  تغييــر  إلــى  إذن  طهــران 
التهديــد  مســتوى  ورفــع  الثــوري  للحــرس  املباشــرة  اإلدارة  إلــى 
يف اخلليــج، ويتواكــب ذلــك مــع قيــام بعــض دول اخلليــج بعقــد 
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يتأثــر  أن  شــك  فــال  العربــي،  اخلليــج  ودول  املتحــدة  الواليــات 
التركيــة  الكرديــة  التوتــرات  أن  كمــا  اإلقليمــي،  التــوازن  تشــكيل 
قــد تدفــع األكــراد إلــى االنتقــال مــن قــوات مكافحــة التمــرد إلــى 
الدفــاع ضــد القــوى األجنبيــة. أمــا نشــاط الصــن يف إنشــائها 
والطريــق،  احلــزام  ومبــادرة  وجيبوتــي،  باكســتان  يف  موانــئ 
ومبيعــات األســلحة اإلقليميــة املتزايــدة، وإنشــاء قاعــدة بحريــة يف 
جيبوتــي، كلهــا تشــير إلــى اهتمامهــا بتأمــن تدفــق البتــرول إليهــا 

ــرى. ــة كب ــوة عاملي ــا كق ــد دوره وتأكي
العربــي  اخلليــج  دول  بــن  تعاوًنــا  العســكري  العمــل  يتطلــب 
وقابليــة التشــغيل البيْنــّي، يف حــن أن املقاطعــة واملنافســات ال حتــدُّ 
ــة القــوات العســكرية ولكــن أيًضــا جتعلهــا تعتمــد  فقــط مــن فاعليَّ
املتحــدة -خاصــة األســطول  الواليــات  بشــكل غيــر عــادي علــى 
يف  املشــتركة  اجلويــة  العمليــات  ومركــز  البحريــن  يف  اخلامــس 
الــة  الفعَّ واإلدارة  املشــتركة،  العســكرية  التدريبــات  قطر-إلجــراء 
جديــدة  جبهــة  اليمــن  أصبــح  خطيــر.  صــراع  أي  يف  للمعركــة 
علــى  اآلن  يســيطرون  الذيــن  احلوثيــن  تدعــم  وهــي  إليــران 
العاصمــة واملناطــق الشــمالية الغربيــة املكتظــة بالســكان واملناطــق 
احلدوديــة مــع اململكــة العربيــة الســعودية، وتزودهــم بالصواريــخ 

التــي يســتخدمونها يف الهجــوم علــى أهــداف ســعودية.
احلربيــة  القــدرات  مــن  واســعة  مجموعــة  إيــران  تطــور 
ــج عمــان واحمليــط  ــة يف خلي ــاه القريب ــج واملي ــة يف اخللي الالمتماثل
الهنــدي والبحــر األحمــر. وهــذه تكــون يف بعــض األحيــان أكثــر 
أهميــة مــن حيــث تأثيرهــا السياســي واالســتراتيجي املســتمر مــن 
التأثيــر احملتمــل يف مراحــل القتــال. ويرتبــط ذلــك التأثيــر بتدفــق 
قــدرات  تتنامــى  الســائل.  الطبيعــي  والغــاز  البتــرول  صــادرات 
ــة دقيقــة، ممــا  ــات تقليدي ــة، وباتــت حتقــق ضرب ــران الصاروخي إي
يؤثــر علــى تــوازن الدفــاع اجلــوي واألرضــي. وال تتوافــر معلومــات 
التقــدم احملتمــل إليــران يف تطويــر رؤوس حربيــة  موثوقــة عــن 
نوويــة، أو برامــج احلــرب الكيماويــة والبيولوجيــة. عــادت إيــران 
ــل  ــي ال متتث ــوم الت ــب اليوراني ــى مســتويات نشــاط تخصي ــا إل أيًض
خلطــة العمــل الشــاملة املشــتركة بعــد انســحاب الواليــات املتحــدة 
علــى  اإليرانــي  اإلقليمــي  النفــوذ  مســتقبل  أمــا  االتفاقيــة.  مــن 
دول مثــل لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن فهــو غيــر مؤكــد. أمــا 
نتيجــة عــودة  االقتصــاد اإليرانــي فيعانــي مــن ضغــوط شــديدة 
البتــرول  علــى  العاملــي  الطلــب  وانخفــاض  األمريكيــة  العقوبــات 

وعائــدات تصديــر البتــرول.

اتفاقيــات ســالم مــع إســرائيل.
احلوثــي  ميليشــيات  عمــدت  2020م،  نوفمبــر  أواخــر  يف 
االنقالبيــة إلــى قصــف واســتهداف األحيــاء الســكنية يف مدينــة 
ــع متركزهــا  ــف مــن مواق ــدد مــن القذائ ــز املكتظــة بالســكان بع تع
مــن  عــدد  وجــرح  استشــهاد  عــن  ذلــك  وأســفر  املدينــة،  شــمال 
امليليشــيا  تــورط  ثبــت  وقــد  ونســاء.  أطفــال  بينهــم  املدنيــن 
احلوثيــة اإلرهابيــة املدعومــة مــن إيــران يف حريــق خــزان للوقــود 
ومتكنــت  حــدة.  مبدينــة  البتروليــة  املنتجــات  توزيــع  محطــة  يف 
قــوات التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية يف اليمــن، مــن اعتــراض 
الســعودية،  باجتــاه  احلوثــي  ميليشــيا  أطلقتهــا  طائــرة  وتدميــر 
بطريقــة ممنهجــة ومتعمــدة الســتهداف األعيــان املدنيــة واملدنيــن 

اجلنوبيــة. باملنطقــة 
الدولــي  مطــار صنعــاء  للســالح يف  مخــازن  انفجــار  ويؤكــد 
إلــى مخابــئ  املطــار وحتويلــه  اســتغالل ميليشــيا احلوثــي حــرم 
ــراء حــزب اهلل  ــر أســلحتها بإشــراف خب ــن وتطوي ــب وتخزي للتدري
وســبق  اإلرهابيــة.  هجماتهــا  لشــن  منطلًقــا  واتخاذهــا  وإيــران، 
واملــدارس،  واملســاجد  املنــازل  يف  للســالح  مخــازن  انفجــرت  أن 
كمعمــل  املســتخدمة  الهناجــر  أحــد  انفجــار  حادثــة  وأشــهرها 
مــن  بــة  املهرَّ والصواريــخ  األســلحة  أجــزاء  وتركيــب  لتصنيــع 
إيــران بجــوار مدرســة للبنــات، وراح ضحيتــه عــدد مــن األبريــاء 
إرهــاب  عــن  احلوثــي  ميليشــيا  تعبِّــر ممارســات  أطفــال .  بينهــم 
ــي، ويهــدد أمــن الطاقــة وخطــوط  ــون مين ــك بــــ 30 ملي منظــم يفت
املالحــة يف أهــم املمــرات الدوليــة. ويف احلملــة التــي شــارك فيهــا 
احلوثــي  االنقــالب  جرائــم  أبــرز  نشــروا  وصحفيــون  مســؤولون 
وأكــدوا أن امليليشــيا احلوثيــة فّجــرت 898 منــزالً وممتلــًكا خاًصــا 
وداًرا  مســجًدا  و45  ســكنًيا  منــزالً   753 بينهــا  عامــة  ومنشــأة 
ــا وحولــت 160 مســجًدا إلــى  ــا تعليمًي للقــرآن و36 مدرســة ومرفًق

لعناصرهــا. واســتراحات  عســكرية  ثكنــات 

التوازن العسكري بمنطقة الخليج
ميكــن اإلشــارة إلــى حتــوالت كبــرى يف الصــراع اإلقليمــي، فقــد 
ــر  ــى تغيي ــي إل أدت األوضــاع يف ســوريا واليمــن، والتدخــل اإليران
العســكري  للتــوازن  االســتراتيجي  والعمــق  الطبيعــة  يف  جــذري 
اخلليجــي، وبينمــا تســعى روســيا إلعــادة بنــاء روابطهــا العســكرية 
وقواعدهــا يف ســوريا، تواصــل تركيــا تدخلهــا يف ســوريا والعــراق. 
ــل  ــران مقاب ــع إي ــراق م ــف للع ــاك يف املســتقبل حتال وإذا صــار هن

      يحتــاج الخليــج الســتراتيجيات وتكتيــكات تعكــس القــدرة عىل اســتخدام 

القــوة للتأثيــر والتخويــف ودعم الجهــات الفاعلة الحكوميــة وغير الحكومية
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مستقبل الوضع العسكري يف الخليج بعد تويل بايدن
يف الواليــات املتحــدة قــد يختلــف أســلوب الرئيــس، ولكنهــا 
يف األســاس دولــة مؤسســات تبحــث عــن مصاحلهــا ولــم تعــد هــي 
ــم. كمــا اكتســبت املنطقــة العربيــة خبــرة  القطــب األوحــد يف العال
عميقــة يف التعامــل مــع كافــة األقطــاب العامليــة بعــد التطــورات 
ح بايــدن بــأن الواليــات  التــي شــهدتها ســنوات الربيــع العربــي. صــرَّ
وتســعى  إيــران،  مــع  التعامــل  وحدهــا يف  تتصــرف  لــن  املتحــدة 
للتوافــق مــع فرنســا وأملانيــا واململكــة املتحــدة، وأنــه ســيضيف إلــى 
قضيــة النشــاط النــووي اإليرانــي مســألة الصواريــخ البالســتية، 
مــع  النــووي  االتفــاق  إلــى  لالنضمــام  بســرعة  بالتحــرك  ووعــد 

إيــران إذا هــي عــادت إلــى االمتثــال ببنــوده. وصــف بايــدن خــالل 
حملتــه االنتخابيــة قــرار ترامــب باالنســحاب مــن االتفــاق النــووي 
وليــس  املتحــدة  الواليــات  بعــزل  انتهــى  إنــه  وقــال  متهــور،  بأنــه 
إيــران. وبالتزامــن مــع ذلــك يســعى الرئيــس ترامــب إلــى زيــادة 
العقوبــات األمريكيــة ضــد إيــران وبيــع أســلحة متطــورة ألعدائهــا 
ــد التراجــع  ــى رئيــس جدي ــن، وهــي سياســات يصعــب عل اإلقليمي
عنهــا. بــل إنــه طلــب مــن مستشــاريه دراســة شــن ضربــة عســكرية 
ضــد إيــران، ويبــدو أنهــم اســتبعدوا ذلــك اخليــار إذ ارتــأوا أن 
الهجــوم ميكــن أن يــؤدي بســرعة إلــى حــرب أكبــر. وزاد ترامــب 
لكنهــا  اإليرانــي  باالقتصــاد  كثيــًرا  أضــرت  التــي  العقوبــات  مــن 

     "حســن إيرلــو" ســفير إيــران يف اليمــن له صالحيــات مطلقة وحاكم 

ــة ــة اليمني ــوري لألزم ــرس الث ــد إدارة الح ــا يؤك ــاء م ــكري لصنع عس
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     يدفع الوضع يف الخليج جميع األطراف للتركيز عىل حروب النفوذ 

والضربــات والعمليــات المختلطــة وتجنــب المصادمــات الكبــرى

قضية العددقضية العدد

الســعودية. ســيبقى القضــاء علــى التنظيمــات املتطرفــة يف قمــة 
التــي  للعالقــة  ونظــًرا  األمريكيــة.  اخلارجيــة  السياســة  أولويــات 
إدارة  اهتمــام  يقــل  أال  ــع  فيُتوقَّ وأمريــكا  أوروبــا  بــن  ستتحســن 
بايــدن مبحاربــة القاعــدة وداعــش عــن أســالفه، لكــن وفــق مقاربــة 
عســكرية يعتقــد بايــدن أنهــا أكثــر ذكاًء. فهــو يقــول: "يجــب إعــادة 
معظــم قواتنــا مــن أفغانســتان والشــرق األوســط وإعــادة تعريــف 
مهمتنــا هنــاك وبشــكل أضيــق لتكــون َدْحــَر القاعــدة وداعــش". لــن 
ينشــر بايــدن أي قــوات إضافيــة يف املنطقــة، اســتمراًرا لسياســة 
القــوات  مــن  قليلــة  بأعــداد  لالحتفــاظ  ميــاًل  أكثــر  فهــو  ســلفه، 
الشــركاء احملليــن  اســتخباري ملســاعدة  اخلاصــة يدعمهــا جهــد 

املتطرفــة. التنظيمــات  محاربــة  علــى 

وفيمــا يتعلــق بامللــف اإليرانــي يبــدو بايــدن عازًمــا علــى إعــادة 
ســالح  المتــالك  إيــران  ســعي  لوقــف  النــووي  لالتفــاق  احليــاة 
نــووي، إذ يــرى أن تهــور ترامــب وانســحابه مــن االتفــاق النــووي 
لتصبــح  النــووي  برنامجهــا  تشــغيل  إعــادة  إلــى  إيــران  دفــع  قــد 
أكثــر اســتفزاًزا، وزاد مــن خطــر انــدالع حــرب كارثيــة أخــرى يف 
املنطقــة. ســوف يكــون اســتئناف املفاوضــات مــع إيــران يف عــام 
2021م، مهمــة صعبــة، خاصــة وإن إدارة بايــدن تنــوي التطــرق إلــى 
برنامــج الصواريــخ الباليســتية اإليرانــي وأنشــطة إيــران اإلقليميــة 

لالســتقرار. املزعزعــة 

هل سيحدث خلل يف التوازن العسكري يف منطقة الخليج.
علــى  السياســية  واالضطرابــات  احلــروب  مــن  سلســلة  بعــد 
تغيــرت  واإلرهــاب  التطــرف  مــع  الصــراع  مــن  عقديــن  مــدى 
مســتويات النفــوذ الوطنــي والتــوازن العســكري املمتــد مــن إســرائيل 
والشــام إلــى اليمــن والبحــر األحمــر. كمــا تنامــى تأثيــر الصــراع 
السياســي العســكري بــن إيــران والواليــات املتحــدة ومعظــم دول 
اخلليــج العربــي، بينمــا تزايــد دور القــوى اخلارجيــة مثــل روســيا 
وتركيــا. كان الفرقــاء متردديــن يف الدخــول يف حــرب كبــرى أخــرى، 
وأصبحــت حــروب التخويــف ومســتويات العنــف املنخفضــة جــزًءا 

دائًمــا مــن امليــزان يف اخلليــج.
يف  احلربيــة  القــدرات  مــن  واســعة  مجموعــة  إيــران  طــورت 
اخلليــج وامليــاه القريبــة يف خليــج عمــان واحمليــط الهنــدي والبحــر 
بــل  فحســب،  البحــري  التــوازن  علــى  ذلــك  يقتصــر  ال  األحمــر. 
ــوري اإلســالمي  ــق القــدس وعناصــر احلــرس الث ــى فيل يتجــاوزه إل

ــة املفاوضــات أو تقليــص تدخلهــا  ــى طاول ــران إل فشــلت يف دفــع إي
يف العــراق أو ســوريا أو لبنــان. وحتــاول إدارة ترامــب أيًضــا احلــد 
وتبيــع  البلــدان،  تلــك  يف  العميلــة  للميليشــيات  إيــران  دعــم  مــن 
ــدول العربيــة يف اخلليــج، ومنهــا الطائــرات  ــر تطــوًرا لل أســلحة أكث
املقاتلــة F-35 إلــى اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ومــن املتوقــع أن 
تطالــب إيــران بثمــن باهــظ للعــودة إلــى اتفــاق يشــمل الرفــع الفــوري 
ــي تعويضــات مبليــارات الــدوالرات. عندمــا تولــى  للعقوبــات وتلقِّ
إيــران مــا يقــرب مــن 102 كيلوجــرام  لــدى  ترامــب منصبــه كان 
مبوجــب  محــدوًدا  إنتاجــه  كان  إذ  املخصــب،  اليورانيــوم  مــن 
االتفــاق النــووي لعــام 2015م. وبعــد انســحاب الواليــات املتحــدة 
ــب  ــاق واســتأنفت تخصي ــة باالتف ــد ملزم ــم تع ــا ل ــران أنه ــت إي أعلن
اليورانيــوم علــى مســتويات أعلــى. وتقــول الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــا، وهــو مــا  ــر مــن 2440 كيلوجراًم ــران اآلن أكث ــدى إي ــة إن ل الذري
ــد  ــا ق ــاق، وإنه ه االتف ــرَّ ــذي أق ــاف احلــد ال ــة أضع ــد عــن ثماني يزي
ــووي يف غضــون أقــل مــن عــام. ــع ســالح ن ــى صن ــح قــادرة عل تصب
بنظــرة إلــى التــوازن بصــورة مجــردة، فيجــب أن تتمتــع الواليــات 
املتحــدة ودول اخلليــج العربــي مبيــزة حاســمة. وتُظهــر مقارنــات 
القــوة أن دول اخلليــج العربــي وحدهــا لديهــا قــوات تقليديــة أكثــر 
ث قواتهــا مبعــدالت أســرع  قــدرة مــن إيــران، وهــي تنفــق وحتــدِّ
ــك فيهــا  ــد مــن املناطــق التــي متتل ــاك العدي ــران، وهن ــر مــن إي بكثي
دول اخلليــج العربــي اآلن قــوات أكبــر وأكثــر حداثــة. إن اجلمــع 
بــن إجمالــي القــوات اخلليجيــة واألمريكيــة متفــوق بشــكل كبيــر 
مــن الناحيتــن الكميــة والنوعيــة، وميكــن حللفــاء مثــل بريطانيــا 
وفرنســا نشــر قــوات إضافيــة كبيــرة الســتعراض القــوة، وتُظهــر 
وواردات  العربــي  واخلليــج  اإليرانــي  العســكري  اإلنفــاق  مقارنــة 
األســلحة أن الواليــات املتحــدة وشــركاءها العــرب االســتراتيجين 
القــوة،  إيــران يف متويــل حتديــث  قــد تفوقــوا بشــكل كبيــر علــى 
وأن دول اخلليــج العربــي متكنــت مــن اســتيراد أنظمــة حديثــة مــن 
مختلــف دول العالــم، بينمــا تخلفــت إيــران كثيــًرا يف بنــاء قواتهــا 
وال  والبحريــة،  الصاروخــي  الدفــاع  وقــوات  التقليديــة،  اجلويــة 
يــزال احلظــر األمريكــي يِحــدُّ بشــدة مــن وصــول إيــران إلــى واردات 

احلديثــة. العســكرية  والتكنولوجيــا  األســلحة 

كيف ستكون سياسة بايدن تجاه القوة العسكرية اإليرانية
ركــز بايــدن علــى أربعــة ملفــات مهمــة لــه يف املنطقــة هــي: 
مــع  والعالقــة  وإيــران،  إســرائيل،  وأمــن  اإلرهــاب،  مكافحــة 
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والقــوات العســكرية اإليرانيــة النظاميــة وغيرهــا. كل ذلــك يعكــس 
والغــاز  البتــرول  صــادرات  لتدفــق  حاســمة  اســتراتيجية  أهميــة 
الطبيعــي الســائل. طــورت جميــع القــوى الكبــرى املعنيــة قــوات 
بريــة كبيــرة لــدول ذات أحجــام مختلفــة جــًدا. ومــع ذلــك، فــإن 
اجلغرافيــا والتــوازن يف قــدرات احلــرب يف املنطقــة ال يســمحان 

بوجــود منتصــر ومهــزوم يف أي حــرب عابــرة للحــدود.
إيــران  بقــدرات  واألرضــي  اجلــوي  الدفــاع  تــوازن  تأثــر 
التقليديــة  الضربــات  نطــاق  وتناِمــي  املتزايــدة،  الصاروخيــة 
املســلحة  الدقيقــة  الضربــات  أن حتــل  احتمــال  يبقــى  الدقيقــة. 
ومــن  الشــامل.  الدمــار  أســلحة  محــل  الفعاليــة  ذات  التقليديــة 
شــأن حــرب كبــرى مــن هــذا النــوع أن تلحــق أضــراًرا جســيمة 
باقتصاديــات كال اجلانبــن. ويدفــع ذلــك جميــع األطــراف إلــى 
املختلطــة  والعمليــات  والضربــات  النفــوذ  حــروب  علــى  التركيــز 
مــن  العســكري  التاريــخ  ويحــذر  الكبــرى.  املصادمــات  وجتنــب 
تُعــرف  قــد  فاحلــروب  التصعيــد،  وقــف  يف  الفشــل  احتمــاالت 

بنهاياتهــا. يتكهــن  لــن  أحــًدا  ولكــن  بداياتهــا 

رؤوس  تطويــر  يف  تقدًمــا  إيــران  حتــرز  أن  احملتمــل  مــن 
برامــج  حــول  مؤكــدة  معلومــات  تتوفــر  ال  ولكــن  نوويــة،  حربيــة 
ــي أيًضــا  ــة. يســتعد اجليــش اإليران ــة والبيولوجي احلــرب الكيماوي
ــو( 2021م، ومــن  ــران )يوني ــة يف حزي ــات الرئاســية املقبل لالنتخاب
املرجــح أن يتولــى أحــد املخضرمــن يف احلــرس الثــوري اإليرانــي 
ــا  ــة. ومينــح ذلــك إدارة بايــدن ســتة أشــهر تقريًب الســلطة التنفيذي
للتوصــل إلــى حــل وســط بشــأن القضيــة النوويــة مــع إيــران. تعمــل 
أنظمــة  مــن  اآلن علــى تطويــر ونشــر مجموعــة متزايــدة  إيــران 
مــن  تنطلــق  التــي  للهــواء  واملستنشــقة  الباليســتية  الصواريــخ 
قواعدهــا البريــة والبحريــة واجلويــة لتهاجــم أهداًفــا عســكرية 
رئيســية، ويشــعر بعــض اخلبــراء أنهــا ســتصبح دقيقــة مبــا يكفــي 
الرئيســية  والعربيــة  األمريكيــة  العســكرية  األهــداف  لتدميــر 
باســتخدام الــرؤوس احلربيــة التقليديــة. ميكنهــا حينئــذ حتقيــق 
درجــة كبيــرة مــن "التدميــر املؤكــد املتبــادل" مــن خــالل ضــرب 
أهــداف مدنيــة ثابتــة وحرجــة. كمــا أنهــا تنشــر هــذه األنظمــة 
علــى مجموعــة واســعة مــن منصــات اإلطــالق كالســفن والقواعــد 
تعمــل  أنظمــة  إلــى  وتتحــول  والطائــرات،  املتنقلــة  األرضيــة 
بالوقــود الصلــب إلتاحــة أنظمــة أصغــر يســهل نشــرها وحتريكهــا. 
إيــران  أن  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  تقاريــر  أوضحــت 

ــى نقطــة االنطــالق  ــة طمــوح تطــور إل ــا برنامــج أســلحة نووي لديه
مــن حيــث تصميــم وتخصيــب األســلحة النوويــة. كمــا أن جهــود 
واختبــارات  الصناعيــة،  األقمــار  إطــالق  قــدرة  لتطويــر  إيــران 
مركبــات اإلطــالق، تشــير إلــى أنهــا قــد تقــوم بتطويــر صــاروخ 
إيــران متتلــك  تــزال  وال  املســتقبل.  للقــارات يف  عابــر  باليســتي 
أســلحة كيميائيــة معلنــة ولديهــا القاعــدة التقنيــة لتطويــر أســلحة 
بيولوجيــة متقدمــة، وجتــدر اإلشــارة إلــى أن برامــج الصواريــخ 
اإليرانيــة متنحهــا القــدرة علــى حمــل الــرؤوس البيولوجيــة إلــى 

مديــات بعيــدة.
للواليــات  املســتقبلي  الــدور  بشــأن  متزايــد  شــك  هنــاك 
األمــام،  يف  املنتشــرة  قواتهــا  حجــم  بشــأن  اخلليــج  يف  املتحــدة 
ودورهــا يف العــراق وســوريا، ومســتوى التزامهــا جتــاه شــركائها 
االســتراتيجين العــرب. خفضــت الواليــات املتحــدة بشــكل مطــرد 
قواتهــا يف ســوريا والعــراق وتــدرس تخفيضــات القــوة الرئيســية 
يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وإعــادة االنتشــار 
ــة بشــراء أســلحة  ــج العربي ــب دول اخللي يف مناطــق أخــرى. وتطال
ــدور  ــة. إن ال ــة العربي ــوات اخلليجي ــث الق ــدة وتوســيع وحتدي جدي
املتطرفــة، ويف  القــوى  املتحــدة يف محاربــة  للواليــات  املســتقبلي 
دول  عــن  الدفــاع  ويف  العــراق،  يف  اإليرانــي  النفــوذ  مواجهــة 
اخلليــج العربــي، ليــس واضًحــا علــى اإلطــالق، كمــا هــو احلــال 
مــع التركيــز االســتراتيجي للواليــات املتحــدة علــى ضمــان التدفــق 
اآلمــن للصــادرات البتروليــة اخلليجيــة. أمــا التوتــرات بــن الــدول 
العربيــة فهــي حِتــدُّ بشــكل حاســم مــن قدرتهــا اجلماعيــة علــى 
الــردع والدفــاع ضــد إيــران. إن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي 
متتلــك مجتمعــة مــوارد أكبــر بكثيــر مــن إيــران وبإمكانهــا الهيمنــة 

التــوازن العســكري اخلليجــي. علــى 

هــل ســوف تؤثــر السياســة األمريكيــة عــىل تســليح دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي.

شــراكاتها  أهميــة  علــى  التأكيــد  املتحــدة  الواليــات  واصلــت 
مواقفهــا  ولكــن  العربيــة،  اخلليــج  دول  مــع  االســتراتيجية 
شــركائها  جانــب  مــن  اليقــن  عــدم  تزايــد  إلــى  أدت  املتراجعــة 
العــرب. والواليــات املتحــدة لديهــا وحدهــا مقومــات أصــول إدارة 
املعركــة ممثلــة يف احلــرب الســيبرانية واالســتخبارات واملراقبــة 
عمليــات  العربــي يف  اخلليــج  دول  دمــج  وبوســعها  واالســتطالع، 
عســكرية موحــدة مــع الــدول العربيــة األخــرى وأي قــوات داعمــة 

ــا يورانيــوم لــدى إيــران بزيــادة 8 أضعــاف عمــا      2440 كيلــو جراًم

عــام مــن  أقــل  يف  "النــووي"  صنــع  عــىل  وقــادرة  االتفــاق  أقــره 
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الــذي  التحالــف  أن  التطــورات  تعنــي  ال  وأوروبــا.  أمريــكا  مــن 
عســكرية  هزميــة  حتقيــق  ميكنــه  ال  املتحــدة  الواليــات  تقــوده 
تســتطيع  ال  وحدهــا  املتحــدة  الواليــات  أن  أو  إليــران،  حاســمة 
وميكــن  واقتصادهــا.  القتاليــة  إيــران  قــدرة  مــن  الكثيــر  تدميــر 
مــن حتقيــق  إذا متكنــت  تأكيــد هيمنتهــا  العربــي  لــدول اخلليــج 
درجــة معينــة مــن الوحــدة احلقيقيــة، واحلفــاظ علــى حتالفهــا مــع 
الــة، وإنشــاء  الواليــات املتحــدة، وتطويــر دفاعــات صاروخيــة فعَّ
إيــران  قــدرات  تزايــد  ملواجهــة  أفضــل  بشــكل  مصممــة  قــوات 
احلربيــة الالمتماثلــة. وســوف يتحــول التــوازن أيًضــا لصاحلهــم 
إذا ظهــر العــراق كشــريك اســتراتيجي حقيقــي، أو حتــى كدولــة 
اإليرانــي  والنفــوذ  الضغــط  لــردع  يكفــي  مبــا  قويــة  مســتقلة 

ضدهمــا. والدفــاع 

يختلــف معنــى مصطلــح "التدميــر املؤكــد املتبــادل" يف اخلليــج 
املســتويات  قــوى عظمــى. وســتصبح  بــن  نــووي  تبــادل  عنــه يف 
لــكل  متزايــد  بشــكل  مكلفــة  املتبــادل  التصعيــد  مــن  العاليــة 
النصــر  فــإن أي شــكل مــن أشــكال  ذلــك،  جانــب. عــالوة علــى 
أصبــح مســتبعًدا بشــكل مطــرد. ليــس مــن الواضــح علــى اإلطــالق 
املناســب  املقيــاس  هــي  كبــرى  حــرب  كســب  علــى  القــدرة  أن 
ــى اســتراتيجيات  ــج إل ــاج اخللي ــوازن العســكري اخلليجــي. يحت للت
العســكرية  القــوة  اســتخدام  علــى  القــدرة  تعكــس  وتكتيــكات 
للتأثيــر والتخويــف، ودعــم اجلهــات الفاعلــة األخــرى احلكوميــة 

احلكوميــة. وغيــر 

مالحظات ختامية
فهــي  العســكرية  التكنولوجيــا  لتوطــن  عــن االجتــاه  بديــل  •  ال 
البشــر  ثــالث:  ركائــز  ولهــا  القــوة،  المتــالك  األصيــل  الضمــان 

طــال. مهمــا  والوقــت  زاد،  مهمــا  واإلنفــاق  املؤهلــون، 

ليبقــى  األهــم  الضمانــة  هــو  الســالح  مصــادر  تنويــع  يُعتبــر    •
التنســيق  وعليهــا  اخلليــج،  دول  صالــح  يف  العســكري  التــوازن 
ــدات  ــن التعاق ــواع الســالح، وأن تتضم ــل أن ــا يف تكام ــل بينه الكام

معقولــة. لفتــرات  والصيانــة  واإلمــداد  التدريــب  تغطيــة 

•  يجــب أال يُســتبعد احلــل السياســي متــى كان ممكًنــا، خاصــة 
إذا تغيــرت رؤيــة األطــراف األخــرى وَعَرضــت تصــورات واقعيــة 
ــتطاع مــن  ــا يُس ــك مــع إعــداد م ــارض ذل لألمــن والســالم، وال يتع

ــوة. الق

•  قــد يكــون جلائحــة كورونــا تأثيــر مســتقبلي هائــل علــى عمليــات 
االنتشــار األمريكيــة ونفقــات األمــن القومــي والنفقــات العســكرية 
اإليرانيــة  العســكرية  والنفقــات  األســلحة  وواردات  العربيــة 

واإلنتــاج العســكري احمللــي، وعلــى املســاعدات.

بهرمــز  ســبتمبر  يف  رهبــر"  "مجيــد  قاعــدة  طهــران  افتتحــت     

ومنــاورات "ســماء الواليــة 99" لتطويــر الصناعــة الدفاعيــة المحلية

* أكادميي، جمهورية مرص العربية
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ام 2021م ...؟!   ـ ـ ـ ـ ـة في العـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـظـر المنطقـة العرب تـ ـ ـ ـ اذا ين ـ ـ ـ ـ ـ مـ

العام الجديد: توقع انتهاء كورونا  وانتهاء األزمة 
الخليجية بعد قطيعة الثالث سنوات

       كانــت ســنة 2020م، مــن أســوأ األعــوام التــي مــرت علــى العالــم يف الفتــرة املعاصــرة، خاصــة مــن الناحيتــن الصحيــة 
ــا الغامضــة،  ــة التــي قاســى معظــم العالــم خاللهــا، ومــا زال، مــن جائحــة كورون ــة، إنهــا الســنة الكبيســة الكئيب واالقتصادي
ومــن تداعياتهــا الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة املدمــرة. فلــم يســبق، منــذ انتهــاء احلــرب العامليــة الثانيــة عــام 1945م، 
أن وضــع العالــم كلــه يف حالــة خــوف وترقــب، وطــوارئ واســتنفار وقلــق، يشــمل كل الكــرة األرضيــة تقريًبــا، ويحيــل احليــاة 
فيهــا إلــى ركــود وتدهــور صحــي واقتصــادي كــــــــــاسح، كـــــــــــما حصــــــــل بفـــــــــعل تفــــــــشى وانتشــــــار فيـــــــــروس كـــورونــــــا 
)COVID-19( القاتــل. أصبــح انتشــار هــذا الفيــروس ميثــل وبــاًء عاملًيــا فتــاًكا، بحســب بيــان منظمــة الصحــة العامليــة، 

الصــادر يــوم11 مــارس 2020م.

د. صدقه يحيى فاضـل

    وهــذا الفيــروس الغامــض املدمــر للجهــاز التنفســي للبشــر 
ينتقــل بــن النــاس بســرعة هائلــة، عبــر التنفــس واللمــس. وقــد 
ظهــر يف مدينــة ووهــان، مبقاطعــة هوبــي بالصــن، ابتــداء مــن شــهر 
ديســمبر2019م. ثــم أخــذ يتفشــى وينتشــر يف العالــم كلــه، انتشــار 
النــار يف الهشــيم، فأصــاب ســكان 183 دولــة، مــن مجمــوع 200 دولــة 
هــي دول العالــم. وقــارب عــدد املصابــن بــه يف العالــم حوالــي 76 
مليــون شــخص، أمــا عــدد مــن ماتــوا بهــذا الوبــاء فقــد بلــغ أكثــر مــن 

ــة هــذه الســطور.  مليــون ونصــف املليــون، حتــى كتاب
    لقــد اجتــاح الوبــاء العالــم مــن شــرقه لغربــه، ومــن شــماله 
يبلــغ ســكان  األمريكيــن:  الصحافيــن  أحــد  قــال  وكمــا  جلنوبــه. 
العالــم اآلن حوالــي 7,5 بليــون نســمة. وهــذه اجلائحــة اضطــرت 
حوالــي 6 بليــون شــخص حــول العالــم للبقــاء يف منازلهــم، يف حجــر 
ــار هــذا  ــل آث ــا أن نتخي ــر مســبوق. ولن ــي اضطــراري عاملــي غي منزل
والصحيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اآلثــار  خاصــة  احلجــر، 
ــة تقــدر  ــة العاملي ــة الســلبية. فاخلســائر االقتصادي والنفســية، البالغ
الصحــي  االرتبــاك  مــدى  ولنتخيــل  الــدوالرات.  بتريليونــات  اآلن 
واالقتصــادي الــذي متــر بــه الــدول املتضــررة، رغــم أن معظمهــا مــن 

الــدول املتقدمــة. 

 ومازالــت هــذه اجلائحــة مســتمرة، وتدخــل عامهــا الثالــث بقــوة. 
غيــر ان العالــم اآلن علــى وشــك وقفهــا، بعــد اســتحداث لقاحــات... 
تقــي منهــا، ولدرجــة معقولــة، كمــا يقولــون. وغالًبــا مــا ســتكون ســنة 
2021م، هــي الســنة التــي يتخلــص العالــم فيهــا مــن وبــاء كورونــا 
املدمــر. وذلــك رمبــا يكفــي للتفــاؤل مبقــدم هــذه الســنة، وتنفــس 

ــا.            ــاة لطبيعته ــا، وعــودة احلي ــزوال كورون ــا ب ــا، فرًح الصعــداء فيه
   وما جرى أصاًل بالصن ينبغي أن يدرس ويحلل بعناية ودقة. 
والســؤال األول واألهــم الــذي يجــب طرحــه هنــا هــو: هــل فايــروس 
كورونــا اجلديــد وجــد يف الطبيعــة، ولتوفــر "بيئــة" حاضنــة مناســبة 
لــه، أم أنــه فايــروس مــن صنــع اإلنســان، ومخلــق صناعًيــا يف املعامــل 
البيولوجيــة؟! وهنــاك اتهامــات غربيــة جــادة للصــن بأنهــا املســؤولة 
عــن تفشــى كورونــا، صــدرت عــن كثيــر مــن الزعمــاء الغربيــن، ومنهــم 
الرئيــس األمريكــي ترامــب، ووزيــر اخلارجيــة البريطانــي، وغيرهمــا. 
بينمــا تنفــي الصــن بقــوة أي مســؤولية لهــا عــن انتشــار هــذا الوبــاء. 
وإن كان الفايــروس مســرًبا: كيــف مت تســريبه، ومــن ســربه ؟! ومــاذا 
يجــب علــى العالــم أن يعمــل، لضمــان عــدم تكــرار مــا حــدث، وغيــر 
ذلــك مــن األســئلة امللحــة، التــي ينتظــر العالــم، إجابــات شــافية عليها، 

يف هــذا العــام 2021م. 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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األزمــة  إنتهــاء  يتوقــع  كورونــا،  إنتهــاء  لتوقــع  وباإلضافــة     
اخلليجيــة يف هــذا العــام اجلديــد، بعــد قطيعــة إشــكالية منهكــة، 
اســتمرت قرابــة الثــالث ســنوات. وممــا يدعــو للتفــاؤل أيًضــا، توقــع 
ــه  ــى مــا كان علي ــة إل ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع أن يعــود مجل
حتــى عــام 2017م، وأن يســير نحــو تضامــن أوثــق، فيمــا بــن الــدول 
ــدول،  ــذه ال ــح املشــتركة له ــه، ومبــا يخــدم املصال الســت األعضــاء ب

ويــدرأ عنهــا األخطــار املشــتركة الكبــرى التــي تواجههــا.
                     

المنطقة العربية وإدارة أمريكية جديدة:
   وسيشــهد مطلــع هــذه الســنة أيًضــا تولــي إدارة أمريكيــة 
ــر  ــكا تأثي ــد الســلطة يف واشــنطن. ومعــروف أن ألمري ــدة مقالي جدي
سياســي ضخــم علــى كل دول العالــم، وبخاصــة علــى املنطقــة العربية. 
كانــت معظــم سياســات إدارة الرئيــس ترامــب نحــو املنطقــة، متطرفــة 
ــدن" للســلطة يف  ــف باي ــا. ومبجــيء إدارة "جوزي وســلبية، يف معظمه
البيــت األبيــض، ميكــن القــول بــأن الســلطة التنفيذيــة يف أكبــر وأهــم 
ــى األقــل،  ــع ســنوات قادمــة، عل دول الغــرب املتنفــذ هــي اآلن، وألرب
يف يــد ساســة ليبراليــن غربيــن، ميثلــون الوســط السياســي الغربــي 
املعتــدل. وهــذا مــا ينبــئ بتغييــر )إيجابــي طفيــف( يف السياســات 
األمريكيــة، أو هكــذا يجــب أن يقــرأ هــذا احلــدث. فلقــد أســفرت 
انتخابــات الرئاســة األمريكيــة للعــام 2020م، عــن خســارة اليمــن 
الغربــي املتطــرف )ممثــاًل بترامــب( وفــوز الوســط األمريكــي املعتــدل 
)ممثــاًل ببايــدن(. وذلــك ســينجم عنــه فــرق، وإن كان محــدوًدا، وعــودة 

ملســار سياســي عقالنــي معهــود.
اتســمت سياســات ترامــب بســلبيات معروفــة، بالنســبة ألمريــكا 
وللعالــم. وهــذه اإلدارة تســلمت حكــم أمريــكا وهــي قويــة ومتماســكة، 
وهــي اآلن علــى وشــك أن ترحــل وأمريــكا تعانــي، علــى املســتوين 
انقســام  هنــاك  األمريكــي،  املســتوى  فعلــى  واخلارجــي.  الداخلــي 
وبعضهــم  "البيــض"،  األمريكيــن  بــن  حــاد  اجتماعي-سياســي 
"امللونــن".  األمريكيــن  وبقيــة  لترامــب،  بقــوة  مؤيــد  عنصــري، 
وهــذا االنقســام جتســد يف نتيجــة االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة 
ــا  ــب، بينم ــي لترام ــون أمريك ــي 74 ملي ــث صــوت حوال ــرة. حي األخي
صــوت لبايــدن حوالــي 80 مليــون أمريكــي... يف االنتخابــات التــي 
ــرة املعاصــرة.  ــى نســبة مشــاركة ) Turnout( يف الفت شــهدت أعل

                                  
علــى  تــدري،  ال  أو  تــدري  حيــث  مــن  ترامــب،  إدارة  عملــت 

إشــعال فــن طائفيــة بتراخيهــا عــن بعــض االنتهــاكات العنصريــة، 
ضــد امللونــن األمريكيــن. وعلــى املســتوى العاملــي، كان هــم ترامــب 
األساســي هــو: تضخيــم ثروتــه ورعايــة مصاحلــه اخلاصــة، وخدمــة 
النفــوذ  مواصلــة  وحــاول  قبــل.  مــن  تخــدم  لــم  كمــا  إســرائيل، 
فتــرة  ألطــول  األمريكيــة  الصــدارة  اســتمرار  بهــدف  االمبريالــي، 
ممكنــة، فلــم يفلــح كثيــًرا يف حتقيــق هــذا الهــدف، بســبب مــا اتبعــه 
مــن سياســات، اتســمت بالغطرســة واالســتعالء، وجتاهــل القوانــن 
واألعــراف الدوليــة واإلنســانية، وعــدم االكتــراث بحقــوق اآلخريــن، 

وارتــكاب أخطــاء اســتراتيجية انعزاليــة. 

 وبالنســبة لالقتصــاد، بالغــت إدارة ترامــب يف منــع التدخــل احلكومي 
"الرأســمالية"  بـــ  التمســك  يف  وتطرفــت  االقتصــاد،  يف  )املنظــم( 
ــا، وحتظــر أي  ــرك االقتصــاد حــًرا مطلًق ــن يف ت ــي متع ــة، الت املطلق
"ضوابــط" موســعة تنظــم حركتــه، عبــر تدخــل حكومــي مناســب، 
للحيلولــة دون قيــام فوضــى اقتصاديــة، وانفــراد قلــة مــن الشــعب 
باملــال والنفــوذ، ورضــوخ الغالبيــة للفقــر والعــوز املضاعــف. وجــاءت 
ــة، وتســبب شــلاًل يف االقتصــاد،  ــد الطــن بل ــا لتزي ــاء كورون أزمــة وب
وارتفــاع غيــر مســبوق يف نســبة البطالــة. وأوقفــت إدارة ترامــب أغلب 
برامــج إعانــة احملتاجــن مــن الشــعب األمريكــي، بينمــا خفضــت 

ــاء.  ــى األغني ــب عل الضرائ

الغلــو  بســبب  متدهــورة،  اآلن  بأمريــكا  االقتصاديــة  فاحلالــة 
الرأســمالي، وأيًضــا جائحــة كورونــا. ويعمــل االقتصاديــون يف فريــق 
ذات  رأســمالية  جتســد  والتــي  املناســبة،  احللــول  لوضــع  بايــدن 
ضوابــط، وبحيــث تضــع احلكومــة الضوابــط، وتشــرف علــى إنفاذهــا 
والرشــيد،  املــدروس  احلكومــي  التدخــل  عبــر  وصرامــة،  بدقــة 
ــكار. وهــذا جوهــر خطــة بايــدن، إلصــالح  واملكافحــة اجلــادة لالحت

االقتصــاد.
 

 كما نتج عن سياســات إدارة ترامب املؤدجلة تدهوًرا نســبًيا ملحوًظا 
يف املكانــة العامليــة ألمريــكا، واســتياء حلفائهــا، يف حلــف ناتــو وغيــره، 
خاصــة مــن مطالبــات ترامــب املتكــررة وامللحــة بتحميلهــم نفقــات 
متزايــدة. كمــا توشــك أن تــؤدى لبــدء تداعــي نظــام القطبيــة األحاديــة 
العاملــي )الذهبــي، بالنســبة ألمريــكا، شــعًبا وحكومة(...الــذي غالًبــا 
مــا ســيتحول – يف املســتقبل املنظــور - إلــى نظــام األقطــاب املتعــددة. 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

المرتبــة  يف  تأتــي  اإلســرائييل   – العربــي  الصــراع  قضيــة      

ــة ــة الخارجي ــدن يف السياس ــة باي ــات سياس ــلم أولوي ــىل س ــة ع الرابع
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ومتثــل هــذه السياســات تركــة ثقيلــة... ســتظل إدارة "جــو بايــدن" 
تنــوء بحملهــا. وقــد تتمكــن هــذه اإلدارة )خــالل فترتهــا األولــى( مــن 
التخفيــف مــن وقعهــا، وجتــاوز آثارهــا، وقــد تعجــز عــن إصــالح مــا 
أفســدته نرجســية ترامــب. كل االحتمــاالت تظــل واردة... يف ظــل 
ــاد قبــل مجــيء  ــروف واملعت ــة ملســارها املع ــودة السياســة األمريكي ع

ترامــب.
                            

وضع المنطقة العربية وسياسة أميركا نحوه:  
 ومــا هــي أهــم مالمــح السياســة اخلارجيــة األمريكيــة، حلكومــة 
بــأن الهــم  جــو بايــدن جتــاه املنطقــة؟! يف الواقــع، ميكــن اجلــزم 
ــا  ــى كل م ــى عل ــة األول ــه األولوي ــدن ســتكون ل ــة باي ــي حلكوم الداخل
عــداه.  فترتيــب البيــت مــن املنطقــي أن يأتــي أوالً، يف كل األحــوال.  
ــى الداخــل،  ــر عل ــذا، فــإن إدارة بايــدن ســتظل تركــز جهدهــا األكب ل
أن  شــك،  وال  واألزمــات.  املشــاكل  مــن  كبيــًرا  إرًثــا  ورثــت  فقــد 
التعامــل مــع تبعــات جائحــة كورونــا، والتــي لــم تتمكــن إدارة ترامــب 
مــن جتاوزهــا، جزئًيــا أو كلًيــا، ســتكون لــدى إدارة بايــدن أولويــة 
األولويــات. وهــو اهتمــام يف محلــه. فــإن لــم حتــل هــذه األزمــة متاًمــا، 
فســتنتج عنهــا غالًبــا عــدة أزمــات وكــوارث ومشــاكل، منهــا: الكســاد، 
ــى  ــف عل ــة، تفاقــم الفقــر، الضع ــرى، البطال إفــالس الشــركات الكب
الســاحة الدوليــة... الــخ. لهــذا، تولــي إدارة بايــدن هــذا امللــف جــل 
اهتمامًهــا. وقــد بــادر بايــدن، بعــد أيــام مــن انتخابــه، بتشــكيل فريقــه 

ملكافحــة كورونــا، يــوم 10 نوفمبــر 2020م.
                           

    وعلــى املســتوى اخلارجــي، فــإن أجنــدة هــذه اإلدارة مليئــة 
أيًضــا مبواضيــع شــائكة وقضايــا كبــرى ســاخنة. وقــد أكــد بايــدن أن 
إدارتــه ليســت امتــداًدا إلدارة أوبامــا. ومــن حتليــل األحــداث املعنيــة 
وتوجهــات واهتمامــات إدارة بايــدن، ميكــن القــول بــأن: أهــم قضايــا 
القضايــا  هــي  بخاصــة،  العربيــة  للمنطقــة  بالنســبة  اإلدارة،  هــذه 

التاليــة، مرتبــة ترتيًبــا تنازلًيــا )حســب األهميــة(:
1 -مــا تســميه أميــركا بـــ "اإلرهــاب": إن احلــرب علــى اإلرهــاب 

ــدن للســلطة. ــي باي ــة تول ــا، طيل ــا أمريكًي ســيظل هدف

   ٢-الوضــع السياســي املضطــرب وامللتهــب يف كل مــن: ســوريا، 
اليمــن، ليبيــا، وغيرهــا. ويحتمــل أن نشــهد محــاوالت أمريكيــة جــادة 

إلنهــاء هــذا االضطــراب.  

الضغــط  بايــدن  جــو  إدارة  ســتواصل  اإليرانــي:  النــووي  ٣-امللــف 
األمريكي على إيران... للحيلولة دون امتالكها لســالح نووي. ويتوقع 
إبــرام اتفــاق نــووي جديــد مــع إيــران، أو تطويــر االتفــاق الســابق، مبــا 
يضمــن التزامــات إيرانيــة أكبــر. ويبــدو أن بايــدن ال يســتبعد اخليــار 
العســكري جتــاه إيــران، علــى األقــل يف املــدى الطويــل. وهــذه اإلدارة 
قــد تؤيــد قيــام إســرائيل بشــن هجــوم عســكري علــى املنشــآت النوويــة 
اإليرانيــة... موفــرة غطــاًء سياســًيا لهــذا الهجــوم. وســتقف القــوات 
األمريكيــة باملنطقــة علــى أهبــة االســتعداد... للــرد علــى أي "رد فعــل" 
إيرانــي عســكري ضدهــا. ويف هــذه احلالــة ســتدخل أمريــكا احلــرب 
ــا عــن النفــس؟!  ورمبــا  ــى دخولهــا... دفاًع بادعــاء أنهــا أجبــرت عل
تتبنــى إدارة بايــدن هــذا اخليــار الحًقــا، إن فشــلت محــاوالت التفاهــم 

الدبلوماســي مــع طهــران.
                       

٤-قضيــة الصــراع العربــي – اإلســرائيلي: وهــذا االهتمــام يأتــي – 
ــى ســلم أولويــات سياســة بايــدن  ــة الرابعــة عل كمــا نــرى – يف املرتب
باملنطقــة، رغــم إن تســوية الصــراع العربــي– اإلســرائيلي تســتحق أن 
ــا يســببه اســتمرار  ــات أي رئيــس أمريكــي، مل ــى رأس أولوي تكــون عل
هــذا الصــراع مــن توتــر إقليمــي ودولــي خطيــر. ولكــن الشــواهد 
قائمــة  القضيــة ســتحتل مرتبــة متأخــرة يف  أن هــذه  إلــى  تشــير 
األولويــات باملنطقــة العربيــة، رغــم مــا ترتكبــه إســرائيل بحــق الشــعب 
الفلســطيني. وذلــك يعنــي املزيــد مــن املعاناة للفلســطينين، واملنطقة. 
وقــد اســتعد الصهاينــة ملقاومــة أي ضغــوط مــن إدارة بايــدن يف اجتــاه 
حــل الدولتــن، الــذي يؤيــده بايــدن. لكــن بايــدن يعتبــر مــن أشــد 
مؤيــدي الصهيونيــة، وال يتوقــع أن ميــارس أي ضغــوط تذكــر علــى 

ــا.  ــه عاملًي ــول احلــل املجمــع علي ــي، لقب ــان الصهيون الكي

   لقــد شــهدت ســنة 2020م، تطــورات ســلبية معروفــة، أســهمت 
يف زيــادة تعقيــد هــذه القضيــة. وطاملــا اســتمر الكيــان الصهيونــي يف 
سياســاته االســتيطانية والعدوانيــة، فلــن يتحقــق احلــل املقبــول مــن 
أطــراف هــذا الصــراع. لذلــك، لــن تشــهد املنطقــة أمــن أو اســتقرار 
يبــدو، ال تريــد ســالًما، وال تســتطيع  حقيقيــن. فإســرائيل، كمــا 
العيــش دون عــدوان وهيمنــة.  هــل مــر يوًمــا دون وجــود عــدوان 
ــام إســرائيل عــام  ــذ قي ــى هــذه األمــة، من ــوع مــا، عل ــي مــن ن صهيون

1948م؟!
                                     

ــع الداخلـــي إلدارة بايــدن لــه األولويــة ومــن المنطقــي أن  ـ ـ      الوضـ

ــت أواًل ــب البي ــي ترتي يأت
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معظــم  اهتمامــات  يتصــدر  كورونــا  أزمــة  حــل  أن  ويبــدو     
الســاحة  علــى  الكبــرى،  القضايــا  معظــم  أن  كمــا  العالــم.  دول 
عــن  ورثناهــا  عامة-وكمــا  بصفــة   – هــي  كمــا  ســتظل  العامليــة، 
باألمــور  والعاملــي  الغربــي  االهتمــام  تزايــد  مــع  2020م،  عــام 
كورونــا.  كارثــة  عــن  الناجمــة  املتدهــورة،  واملاليــة  االقتصاديــة 
آخــر إشــعار  حتــى  معلقــة،  ســتظل  األخــرى  القضايــا  وبعــض 
                                                                                                                                             .

النامــي،  "اجلنــوب"  مناطــق  مــن  بعامــة  العربــي  العالــم  ويعتبــر 
املتســم كثيــر منهــا بـــ "التخلف"...ألســباب ذاتيــة وخارجيــة معروفــة.  
ــم احتمــاالً  ــه أيًضــا أقــل مناطــق العال ــه، فإن وباســتثناء بعــض أجزائ
للنهــوض، إن اســتمر فكــره وتكوينــه السياســي، علــى مــا هــو عليــه. 
ــه، يف  ــا هــو علي ــى م ــرب عل ــب الع ــع أن يســتمر حــال أغل ــذا، يتوق ل
الراهــن،  العاملــي"  "النظــام  طبيعــة  باعتبــار  املنظــور....  املــدى 
وتوجهــات الغــرب املتنفــذ االقتصاديــة والسياســية. وكذلــك اســتتباب 
"العوائــق الذاتيــة" املعروفــة، التــي يعانــي منهــا جــل هــذا العالــم.  

                                       
        ونكــرر التذكيــر بأنــه عنــد محاولــة فهــم مــا يجــري، وســيجري، 
يف املنطقــة العربيــة بالــذات، فــإن: فهــم – وتوقــع – مــا ســيجرى 
معينــة،  نظريــة  وأطــر  حقائــق  فهمــت  إن  يســهل  املنطقــة  بهــذه 
الراهــن،  العاملــي  النظــام  اجلديــد،  االســتعمار  نظريــات:  أهمهــا: 
ــرى  ــوى الكب ــة، سياســة الق ــات املختلف ــة، احلكوم ــة الصهيوني احلرك
نحــو املنطقة.....الــخ.  ومراجعــة هــذه األطــر ال تنبــئ بخيــر، مــن 
وجهــة نظــر املصلحــة العربيــة. فالقضايــا الســاخنة، التــي تشــهدها 
املنطقــة اآلن، ســتظل – علــى األرجــح – مســتمرة يف املــدى القصيــر. 
ــا  ــة، وم ــا اإلصــالح والتنمي ــة لقضاي ــر أعــاله. إضاف ــا ذك ــا م وأهمه
يرتبــط بهــا مــن مســائل... وهــذه قضايــا ميكــن اســتيعابها وفهــم 
ــة املشــار  ــم األطــر العلمي ــا املســتقبلية-مبوضوعية-عبر فه توجهاته
إليهــا آنفــا. فمــن العبــث محاولــة فهــم مشــاكل املنطقــة ومــا ماثلهــا 
)فهًمــا صحيًحــا( دون فهــم هــذه النظريــات )واحلقائــق( العامــة التــي 

تقــع األحــداث يف إطارهــا....
   إن ســنة 2020م مليئــة مبشــاكل وأزمــات خطيــرة )أكثرهــا 

ــذي  ــدة. األمــر ال ــة(.... هــي أزمــات قدميــة – جدي باملنطقــة العربي
ســخونة  العالــم  مناطــق  كأكثــر  بخاصــة،  األوســط  الشــرق  يبقــي 
الوقــت  يف  واحلــروب،  والقالقــل  للصراعــات  وقابليــة  والتهاًبــا، 
احلاضــر. وأهــم مــا يجعلــه كذلــك همــا: املســببان العتيــدان، وبخاصة 
األطمــاع االمبرياليــة – الصهيونيــة فيــه، واالســتبداد السياســي، 

وتخبــط أغلــب أجزائــه – فكرًيــا وســلوكًيا.

  وســيظل اخلطريــن النوويــن اإلســرائيلي واإليرانــي، مــن أهــم 
ــا –  ــة – تقريًب ــدول العربي ــي. وكل ال ــددات األمــن القومــي العرب مه
ومعظــم دول العالــم، هــي قطًعــا ضــد امتــالك إيــران، أو غيرهــا، 
ألســلحة نوويــة.  ويجــب أن يعمــل علــى حتقيــق هــذا الهــدف بــكل 
وأن  ســيما  ال  املنطقــة،  دول  كل  يشــمل  وبحيــث  املمكنــة،  الطــرق 
فاعليــة  تعــادل  فاعليــة  النــووي  للســالح  الضمنــي  لالســتخدام 
الدمــار  أســلحة  أن حتتكــر  تريــد  وإســرائيل  الفعلــي.  اســتخدامه 
مقـــــدراتها،  وعلــى  املنطقــة  علــى  تهيمــن  وأن  باملنطقــة،  الشــامل 
أكثــر  اآلن  متتلــك  وهــي  بهــا.  الناهيــة  اآلمـــــرة  هــي  تكـــــون  وأن 
مــن 250رأًســا نووًيــا، موجهــة – بالفعــل – ملعظــم بــالد املنطقــة، 
وتســتخدمها )علــى مــدار الســاعة( إلرهــاب وابتــزاز وتهديــد شــعوب 

املنطقــة، ثــم تدعــى أن أمنهــا مهــدد ....؟! 

 وال شــك أن إليــران، هــي األخــرى، سياســات توســعية عدوانيــة. 
الشــعبي  الرفــض  رغــم  اســتمرارها،  يتوقــع  السياســات  وهــذه 
والرســمي اإلقليمــي والعاملــي. واملؤمــل أال ينتــج عــن رفــض ومقاومــة 
هــذه السياســات اإليرانيــة، ميــل جتــاه الهيمنــة الصهيونيــة املبيتــة 
واملتوثبــة. إذ ال يتصــور أن يأمــن أحــد جانــب إســرائيل، طاملــا بقيــت 
سياســاتها جتــاه العــرب كمــا هــي عليــه. وذلــك هــو أحــد أخطــر 
التحديــات التــي تواجــه العــرب اآلن.  وهــو حتــد قــدمي – جديــد .... 
يتوقــع أن يكــون يف عــام 2021م، أكثــر حضــوًرا. إضافــة للتحديــات 
األخــرى املعروفــة، وفــى مقدمتهــا املشــاكل الناجمــة عــن االســتبداد 

والطائفيــة واملذهبيــة. 
     ولقــد شــهدت الســنوات األخيــرة إحيــاًء همجًيــا مدروًســا 

مصالحــه  ورعايــة  ثروتــه  تضخيــم  األساســي  ترامــب  هــدف     

قبــل مــن  تخــدم  لــم  كمــا  إســرائيل  وخدمــة  الخاصــة 

    بالغــت إدارة ترامــب يف منــع التدخــل الحكومــي يف االقتصــاد 

"الرأســمالية" يف  وتطرفــت  لتنظمــه  "ضوابــط"  أي  وحظــر 
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لـ"الطائفيــة" و"املذهبيــة"، أعــد للمنطقــة. وال شــك أن أعــداء شــعوب 
هــذه املنطقــة هــم مــن بــادر بإشــعال فتيــل الطائفيــة، وصــب املزيــد 
مــن الزيــت علــى نــار املذهبيــة ... فاخلالفــات والصراعــات الطائفيــة 
واملذهبيــة هــي أكثــر الوســائل فاعليــة يف متزيــق املنطقــة، وشــرذمتها 
أكثــر... انطالًقــا مــن رغبــة هــؤالء يف اإلمعــان يف جتــزئ املجــزأ، 
ومتزيــق املمــزق. وذلــك ممــا يجعــل املنطقــة أضعــف، وأكثــر قابليــة 
ــي– اســتعماري ال يجــب  ــك هــدف صهيون ــن. وذل لســيطرة الطامع
ــا  ــة تكشــر عــن أنيابه ــة واملذهبي ــت الفــن الطائفي ــه. ومــا زال جتاهل

ــة العربيــة  .... يف كثيــر مــن أرجــاء املنطقــة، بســبب أن معظــم البيئ
مهيــأة لهــذه اخلالفــات. 

     وهنــاك -بالطبــع -مشــاكل وأزمــات أخــرى، قابلــة لالشــتعال 
والتفاقــم، يف العــام اجلديــد. ونكتفــي هنــا بهــذه اإلشــــارات.      

* عضـو مجلـس الشـورى سـابًقاـ أسـتاذ العلـوم السياسـية ـ اململكـة العربية 

السعودية   
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األحمد صباح  والشيخ  سعيد  بن  قابوس  السلطان  توافقية:  قيادات  ودعت  الخليج  دول 

 .. المستجدات  تفرضه  اإلقليمي  التعاون 
ومنظومة "شرق المتوسط" أبرز األحداث

كان الهــدوء ســيد املشــهد علــى ضفــاف اخلليــج، حينمــا كانــت تغادرهــا الســفن الشــراعية محملــة بفــرق الغاصــة الباحثــون 
عــن اللؤلــؤ جلمــع مــا يتيســر لهــم مــن اللؤلــؤ الطبيعــي ومــن ثــم يكملــون مســيرتهم باجتــاه الســواحل الهنديــة وشــرق إفريقيــا 
للتجــارة والعــودة مجــدًدا لعوائلهــم التــي تنتظرهــم بشــغف لقرابــة الســتة أشــهر، إال أن يف أعقــاب انتهــاء احلربــن العامليتــن 
وبعــد البــدء بتصديــر البتــرول، ســرعان مــا حتولــت تلــك املراكــب الشــراعية إلــى ســفن وناقــالت النفــط العمالقــة متخــر 
عبــاب البحــر باجتــاه األســواق العامليــة شــرًقا و غرًبــا، و حتولــت منطقــة اخلليــج إلــى منطقــة تنافــس القــوى الدوليــة 
ــع تعاظــم  ــوى صعودهــا و ســقوطها، و م ــك الق ــا تل ــت  مــن خالله ــي تثب ــى أصبحــت الســاحة الرئيســية الت ــة حت واإلقليمي
صــراع املــال والنفــوذ ومــا جلبتــه مــن تنافــس وحــروب و إرهــاب و تطــرف، تبخــرت أحــالم الســندباد يف االنفتــاح و التواصــل 
اإلنســاني لتعــود مجــدًدا علــى ســماع وقــع أقــدام فايــروس قــرر أن يجــوب العالــم قادًمــا مــن الصــن مســبًبا مــا عــرف بجائحــة 

كورونــا.

د. هيله حمد املكيمي

وقــد تصــدرت إيطاليــا التــي شــهدت أولــى اإلصابــات بفايــروس 
ــداءات  ــم يراقــب ن ــح العال ــي وأصب ــا املســتجد املشــهد الدول الكورون
البيــت األوروبــي  الــذي ســارع فيــه  اإلغاثــة اإليطاليــة يف الوقــت 
إلــى إغــالق أبوابــه خوًفــا مــن انتقــال الوبــاء وبذلــك أصبحــت كافــة 
املبــادئ الغربيــة القائمــة علــى حقــوق اإلنســان واإلغاثــة والعدالــة 
املتقدمــة  الــدول  تلــك  معظــم  وقصــرت  احملــك.  علــى  واملســاواة 
رعايتهــا الطبيــة علــى مواطنيهــا مطالبــة الطــالب واألجانــب بالعــودة 
إلــى بلدانهــم األصليــة، فعلــى ســبيل املثــال، طالــب رئيــس الــوزراء 
األولويــة  حيــث  باملغــادرة  األجانــب  موريــس  ســكوت  األســترالي 
ســتكون للمواطنــن يف الرعايــة الصحيــة، كمــا حــددت لهــم ســاعات 
معينــة للدخــول حملــالت املــواد الغذائيــة. وقــد ازداد املشــهد الغربــي 
ســوًءا بعــد أن انطلقــت أعمــال القرصنــة مابــن الــدول األوروبيــة مــن 
أجــل التســابق للحصــول علــى الكمامــات واملعــدات الطبيــة. فأوروبــا 
التــي رفضــت مســاعدة إيطاليــا العتقادهــا بــأن إيطاليــا لــم تكــن 
جــادة يف محاربــة فايــروس كورونــا مبكــًرا ممــا جعلهــا بــؤرة رئيســية 
ــك احلــد.  ــد ذل ــف عن ــم تكت ــة، ل ــدول األوروبي ــة ال ــاء لبقي ــل الوب لنق
ــا،  فحينمــا ســعت الصــن إلرســال شــحنة مســاعدات طبيــة إليطالي
ســارعت التشــيك باالســتيالء عليهــا قبــل وصولهــا إليطاليــا، وقــد 

عــادت إيطاليــا لتنتقــم عبــر قرصنــة شــحنة مماثلــة كانــت يف طريقهــا 
إلــى تونــس، لتقــوم فرنســا بعمــل مماثــل عبــر مصــادرة شــحنة كانــت 
يف طريقهــا إلــى بريطانيــا. أمــا مــا هــو أغــرب مــن تلــك القرصنــات، 
حينمــا قرصنــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة شــحنة صينيــة وقفــت 
يف بانكــوك وكانــت يف طريقهــا إلــى أملانيــا، ممــا جعــل األملــان يعبــرون 
تلــك  وآخــر  غيــر احلضــاري،  الســلوك  ذلــك  مــن  اســتيائهم  عــن 
القرصنــات، متثلــت يف اســتيالء تركيــا علــى أجهــزة تنفــس كانــت 
يف طريقهــا ألســبانيا مــن الصــن. وبالرغــم مــن تلــك القرصنــة التــي 
ســاهمت يف توتــر املشــهد الدولــي حيــث ســادت الفوضــى والتوحــش 
بــدالً مــن التنســيق والســالم، فقــد تبــن عــدم صالحيــة الكثيــر منهــا 
إمــا لــرداءة اجلــودة أو لكونهــا معــدات مســتخدمة مبــا فيهــا الكمامات 
الطبيــة. وبالرغــم مــن تلــك الفوضــى التــي عصفــت بالعالــم املتقــدم 
وأفضــت بالشــلل املؤقــت لالحتــاد األوروبــي، إال أن ذلــك ال يعنــي 
تراجــع التعــاون الدولــي، فقــد ســارعت الــدول للتعــاون فيمــا بينهــا، 
ــة. ــك األزمــة العاملي ــة إدارة تل كمــا تصــدرت منظمــة الصحــة العاملي

الــدول  انهــارت فيــه املنظومــة الصحيــة يف  الــذي  الوقــت  يف 
املتقدمــة حيــث فاقــت أعــداد املصابــن القــدرة االســتيعابية للجهــاز 
الطبــي، والــذي صاحــب ذلــك مشــاهد تناقلتهــا وســائل اإلعــالم 
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أواًل: رحيل القادة،
 يف مطلــع عــام 2020م، رحــل جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد، 
ســلطان عمــان والــذي عــرف بجهــوده يف نشــر الســالم والتســامح 
وتقريــب وجهــات النظــر. ويف مراســم التأبــن يف اجلمعيــة العامــة 
لــألمم املتحــدة، قــال األمــن العام لألمم املتحــدة انطونيو غوتيريش،" 
ــر لنشــره رســائل الســالم  ــر كبي ــة يحظــى بتقدي كان صاحــب اجلالل
والتفاهــم والتعايــش خــارج حــدود بلــده." ويف ســبتمبر مــن العــام 
نفســه، شــهد العالــم رحيــل صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد 
الصبــاح أميــر دولــة الكويــت، والــذي لقــب بأميــر اإلنســانية والعمــل 
الدبلوماســي، وذلــك بفعــل عملــه الطويــل كوزيــر للخارجيــة، باإلضافة 
إلــى إســهاماته الكبيــرة يف العمــل اإلنســاني واإلغاثــي العاملــي. كمــا 
أولــى اهتماًمــا كبيــًرا يف احلفــاظ علــى البيــت اخلليجــي ووحــدة 
الصــف ونشــط إبــان األزمــة اخلليجيــة األخيــرة ســاعيا لتقريــب 
وجهــات النظــر ورأب الصــدع اخلليجــي. وقــد وصــف األمــن العــام 
ــت الراحــل الشــيخ  ــر الكوي ــش، أمي ــو غوتيري ــألمم املتحــدة انطوني ل
صبــاح األحمــد الصبــاح "بأنــه كان رمــًزا اســتثنائًيا للحكمــة والكــرم، 

ــع جســور." رســول ســالم، وصان

ثانًيا: األمن اإلنساني. 
تقــدم مفهــوم األمــن اإلنســاني املشــهد اخلليجــي الســيما يف املجــال 
الصحــي و الغذائــي. وكان تقريــر التنميــة البشــرية لــألمم املتحــدة يف 

العامليــة حــول نفــود املــواد الغذائيــة ومناديــل احلمامــات مــن علــى 
األرفــف يف احملــال التجاريــة، أبــدت دول اخلليــج متاســًكا وثباًتــا يف 
إدارة األزمــة الصحيــة وقــد انعكــس ذلــك بوضــوح يف انخفــاض أعداد 
الوفيــات باملقارنــة بالــدول الغربيــة. ويرجــع ذلــك إلــى حســن اإلدارة 
ــة الشــابة ملتوســط األعمــار  ــى الطبيع ــة إل ــة لألزمــة، باإلضاف الطبي
يف الــدول اخلليجيــة مقارنــة بالــدول األوروبيــة والتــي تصنــف علــى 
ــة الســكانية  ــار الســن األغلبي ــث يشــكل كب ــة حي ــات كهل ــا مجتمع أنه
اخلليجيــة  الــدول  كافــة  وفــرت  كمــا  األوروبيــة.  املجتمعــات  يف 
الرعايــة الصحيــة والغذائيــة لكافــة املقيمــن مــن مواطنــن وغيــر 
اإلســتثنائي  االجتمــاع  الكويــت خــالل  دولــة  واقترحــت  مواطنــن، 
لــوزراء التجــارة الــذي عقــد يف أبريــل 2020م، إنشــاء شــبكة أمــن 
غذائــي خليجــي موحــد علــى غــرار الربــط الكهربائــي لتحقيــق األمــن 
الغذائــي اخلليجــي. باإلضافــة إلــى إنشــاء خطــوط ســريعة يف مراكــز 
اجلمــارك لضمــان انســيابية وعبــور املنتجــات املعيشــية األساســية 
كاملــواد الغذائيــة والطبيــة. وبالرغــم مــن ريــادة الــدول اخلليجيــة يف 
العمــل لتحقيــق األمــن اإلنســاني إبــان جائحــة كورونــا، إال أن دول 
اخلليــج ودعــت هــذا العــام قيــادات عظيمــة يف العمــل اإلنســاني 
والتوافقــي وهمــا صاحــب الســمو الراحــل الشــيخ صبــاح األحمــد 
الصبــاح أميــر دولــة الكويــت، وجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد، 
ســلطان ســلطنة عمــان. و بذلــك فــإن باإلمــكان التركيــز علــى عــدد 
مــن احملطــات الهامــة حلصــاد اخلليــج لهــذا العــام متمثلــة يف اآلتــي:

كورونــا  أزمــة  إدارة  يف  ــا  وثباًت تماســًكا  الخليــج  دول  أبــدت    

بأوروبــا مقارنــة  الوفيــات  أعــداد  انخفــاض  يف  ذلــك  واتضــح 
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النــووي اإليرانــي يف نهايــة عــام 2020م، ويعتبــر ظهــور منظومــات 
األحــداث  أبــرز  أحــد  املتوســط"  شــرق  "كحلــف  جديــدة  إقليميــة 
اإلقليميــة يف املنطقــة والتــي مــن املهــم أن تســعى دول اخلليــج لفهــم 
والتعــاون  للتنســيق  املناســبة  واآلليــات  املنظومــات اجلديــدة  تلــك 
لتحقيــق األمــن اإلقليمــي واالزدهــار االقتصــادي لكافــة دول املنطقــة 

اســتثناء. دون 
رابًعا: اإلنتخابات األمريكية:

 شــهد عــام 2020م، االنتخابــات األمريكيــة مــا بــن الرئيس األمريكي 
األســبق دونالــد ترامــب الــذي خــاض االنتخابــات ممثــاًل عــن احلــزب 
اجلمهــوري يف مواجهــة مرشــح احلــزب الدميقراطــي جــو بايــدن 
والتــي أفضــت إلــى فــوز األخيــر بفــارق قليــل مخلفــة 
حالــة مــن االنقســام السياســي واالجتماعــي احلــاد يف 
ــات املتحــدة  ــة الوالي ــل مكان الداخــل األمريكــي. وبفع
األمريكيــة كقــوة دوليــة فهــي بطبيعــة احلــال تلعــب 
دوًرا مؤثــًرا يف كافــة األقاليــم الدوليــة مبــا يف ذلــك 
منطقــة اخلليــج، ناهيــك عــن العالقــة اخلاصــة التــي 
ترتبــط بهــا دول اخلليــج بالواليــات املتحــدة األمريكيــة 
السياســية  والتحالفــات  املشــتركة  املصالــح  بفعــل 
اجتاهــات  أبــرز  أن  املتوقــع  ومــن  واالســتراتيجية. 
التركيــز  عبــر  ســتكون  اجلديــدة  األمريكيــة  اإلدارة 
ــة وحقــوق اإلنســان، باإلضافــة  ــا التحــوالت الدميقراطي ــى قضاي عل
إلــى إمكانيــة العــودة إلــى االتفــاق النــووي اإليرانــي الــذي وقعــت عليــه 
ــاراك أوبامــا  ــة الســابقة للرئيــس ب يف عــام 2015م، اإلدارة األمريكي
ــه اإلدارة التــي تلتهــا للرئيــس دونالــد ترامــب. وتعهــد  وانســحبت من
الرئيــس اجلديــد طــوال حملتــه االنتخابيــة بعــدم إعــادة األخطــاء 
التــي وقعــت إبــان اإلدارة الدميقراطيــة الســابقة، وســوف حتــرص 
علــى عــدم ســرية االتفــاق وإشــراك دول اخلليــج وكافــة دول املنطقــة 

ــووي.  ــات اإلتفــاق الن ــة مبباحث املعني

خامًسا: التطبيع واتفاقيات إبراهيم:
 شــهد عــام 2020م، تغيــًرا جذرًيــا يف العالقــة مــا بــن إســرائيل 
أعلنــت  2020م،  أغســطس  ففــي  اخلليجيــة،  الــدول  مــن  وعــدد 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وتلتهــا مملكــة البحريــن اتفــاق الســالم 
والتطبيــع مــع إســرائيل والــذي ســمي "باتفاقيــات إبراهيــم" ، نســبة 
إلــى النبــي إبراهيــم عليــه الســالم باعتبــاره شــخصية محوريــة يف 
اإلســالم  وهــي  العالــم  يف  الرئيســية  الثالثــة  الســماوية  األديــان 
ــة عربيــة  ــة. وبذلــك تصبــح اإلمــارات ثالــث دول واملســيحية واليهودي
اتفاقيــة  توقــع  1994م،  عــام  واألردن  1979م،  عــام  مصــر  بعــد 
ســالم مــع إســرائيل. وأعلــن الشــيخ محمــد بــن زايــد ولــي العهــد 
ــة اإلمــارات أن اإلتفــاق ســيوقف الضــم  ــى لدول ونائــب القائــد األعل

1994م، قــد عــرف األمــن اإلنســاني بأنــه ينقســم إلــى ســبعة أقســام 
تتمثــل يف األمــن االقتصــادي، األمــن الغذائــي، األمــن الصحــي، األمــن 
البيئــي، األمــن الشــخصي، األمــن املجتمعــي، األمــن السياســي. ويف 
يوليــو 2020م، أصــدرت األمم املتحــدة تقريــًرا سياســًيا مختصــًرا 
كشــفت  كورونــا  "جائحــة  أن  فيــه  أكــدت  العربيــة  املنطقــة  حــول 
ــد  ــة يف العدي ــة واالجتماعي ــة الصحي هشاشــة االســتثمار يف احلماي
مــن الــدول مبــا يف ذلــك املنطقــة العربيــة. يف الوقــت نفســه، زاد 
اســتيراد األســلحة يف الشــرق األوســط بنســبة 61% خــالل الفتــرة 
االســتيراد  مــن   %35 يشــكل  ممــا  و2015-2019م،   2014-2010
لذلــك  و  املاضيــة."  اخلمــس  الســنوات  خــالل  لألســلحة  العاملــي 

الــدول اخلليجيــة لتعديــل  فقــد ســارع عــدد مــن 
أولوياتهــا عبــر تعظيــم أولويــات األمــن اإلنســاني. 
لذلــك اجتــه عــدد مــن دول اخلليــج إلــى تكنولوجيــا 
الزراعــة لتقويــة األمــن الغذائــي. ففــي اإلمــارات، 
أعلــن مكتــب أبوظبــي لالســتثمار يف أبريــل 2020م، 
عــن 100 مليــون دوالر اســتثمار يف أربــع شــركات 
لتكنولوجيــا الزراعــة لبنــاء أبحــاث ومرافــق تطويــر 
يف اإلمــارات بالتعــاون مــع شــركات الزراعــة الهوائية 
األمريكيــة والتــي عبــرت عــن رغبتهــا لبنــاء أكبــر 
مزرعــة عاموديــة يف العالــم بحيــث تنمــو احملاصيــل 

بشــكل طبقــي وســيكون أول محصــول يف منتصــف 2021م. كمــا 
قامــت الكويــت ممثلــة يف شــركة وفــرة العامليــة لالســتثمار باملســاهمة 
باإلســتثمار مببلــغ 100 مليــون دوالر يف املــزارع اإلماراتيــة اجلديــدة 
Pure Harvest Smart Farms. وحتظــى تقنيــة اســتمطار 
اقــرت  الســحب علــى اهتمــام كل مــن اإلمــارات والريــاض، وقــد 
مــن  والتــي  اآلليــة  تلــك  اســتخدام  الســعودية يف فبرايــر 2020م، 

شــأنها زيــادة معــدل األمطــار بنســبة 20% يف الســعودية.

ثالًثا: الملفات اإلقليمية:
 ال تــزال امللفــات اإلقليميــة ممثلــة بالعالقــة مــع إيــران واألوضــاع 
يف العــراق واليمــن وســوريا وليبيــا لــم حتســم بشــكل نهائــي إال أنهــا 
ــة تتنافــس  ــة والدولي ــوى اإلقليمي ــزال الق ــال ت ــًدا ف ــم تشــهد تصعي ل
العربيــة  غيــر  أوســطية  الشــرق  فالــدول  والهيمنــة.  النفــوذ  علــى 
تلعــب  تــزال  ال  فتركيــا  املنطقــة،  دول  علــى  بينهــا  فيمــا  تتنافــس 
دوًرا تفكيكًيــا للــدول العربيــة، باإلضافــة الــى تدخلهــا املباشــر يف 
العديــد مــن امللفــات العربيــة وأبرزهــا امللــف الليبــي، وتســتمر كل 
هــذا  وقــد شــهد  اإلعالمــي،  التصعيــد  وإيــران يف  إســرائيل  مــن 
العــام، تراجًعــا نســبًيا يف الــدور اإليرانــي يف دول املنطقــة الســيما 
ــام  ــر مــن الع ــي قاســم ســليماني يف يناي ــرال اإليران ــل اجلن بعــد مقت
البرنامــج  رئيــس  زاده  فخــري  محســن  العالــم  واغتيــال  املاضــي، 

   سارعت دول الخليج لتعديل 

أولوياتهــا بتعظيــم أولويات 

واتجهــت  اإلنســاني  األمــن 

الزراعــة  تكنولوجيــا  إىل 

الغذائــي األمــن  لتقويــة 
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الخليج و المستقبل
علــى خــالف بعــض املتربصــن باملنظومــة اخلليجيــة والذيــن 
ــة  ــة اخلليجي ــل اســتمرار األزم ــة بفع ــة الوحــدة اخلليجي ــوا نهاي أعلن
ودخولهــا عامهــا الثالــث علــى التوالــي، فقــد أثبتــت الوحــدة اخلليجيــة 
صالبتهــا يف ظــل جائحــة كورونــا يف الوقــت الــذي انكشــفت هشاشــة 
املؤسســات  علــى  القائمــة  العريقــة  اإلقليميــة  املنظومــات  تلــك 
كاالحتــاد األوروبــي وغيرهــا. وبذلــك فمــن املمكــن القــول إن جائحــة 
كورونــا كأزمــة صحية-اقتصاديــة عامليــة ســاهمت يف إضعــاف بعــض 
املنظومــات الوحديــة ولــو لفتــرة مــن الزمــن، يف حــن ســاهمت يف بــث 
األمــل مــن جديــد يف منظومــات أخــرى شــهدت بعًضــا مــن الضعــف 
ــة. فقــد  ــج العربي ــدول اخللي ــاون ل ــس التع ــي كمجل والتصــدع الداخل
ــر  ــة األمــن اإلنســاني عب ــم قيم ــة لتعظي ــدول اخلليجي ــك ال ســعت تل
اســتمرار  ومــع  والبيئــي،  والغذائــي  الصحــي  والتعــاون  التنســيق 
ــا فمــن املتوقــع يف املســتقبل  ــا جائحــة كورون ــي خلفته ــات الت التحدي
اســتمرار حالــة التضامــن والعمــل اخلليجــي املشــترك. فقــد جتــاوزت 
تلــك اجلائحــة احلــدود الوطنيــة واإلقليميــة لصالــح التنافــس العلمــي 
والتكنولوجــي والوصــول إلــى اللقــاح وتطويــر الصناعــات الطبيــة 
والتكنولوجيــة. وقــد انخرطــت الــدول اخلليجيــة يف ذلــك الســباق 
التنميــة  أبلــغ األثــر علــى حتقيــق أهــداف  لــه  ممــا ســوف يكــون 

الشــاملة واملســتدامة. 
 كمــا أن ذلــك التعــاون اإلقليمــي ســوف تفرضــه املســتجدات 
التــي شــهدتها املنطقــة وأهمهــا قــدوم اإلدارة األمريكيــة اجلديــدة 
والتــي يســيطر عليهــا الدميقراطيــون، وكان للــدول اخلليجيــة جتربــة 
التــي جتاهلــت  ســابقة مريــرة مــع اإلدارة الدميقراطيــة الســابقة 
دول اخلليــج يف مباحثــات االتفــاق النــووي اإليرانــي، ولهــذا فمــن 
الســابقة.  األخطــاء  يســاهم يف جتــاوز  ســوف  اإلقليمــي  التعــاون 
كمــا تشــهد املنطقــة العديــد مــن التحديــات التــي تفــرض التعــاون 
اخلليجــي وأهمهــا اســتمرار احلــرب يف اليمــن، وتعاظــم دور الــدول 
الداخليــة  الشــؤون  يف  العربية-وتدخلهــا  األوســطية-غير  الشــرق 
لــدول املنطقــة، وظهــور حتالفــات إقليميــة جديــدة "كشــرق املتوســط"، 
ــدة  ــات الناجتــة عــن اتفاقــات الســالم اجلدي ــى التحدي ــة إل باإلضاف
العمــل  وتعزيــز  التنســيق  إلــى  حتتــاج  والتــي  التطبيــع  وعمليــات 

اجلماعــي. 

اإلســرائيلي ملناطــق غــور األردن مــن الضفــة الغربيــة. ومــن اجلديــر 
اإلعــالم  وســائل  درجــت  املاضيــة  القليلــة  الســنوات  أن  بالذكــر 
باإلشــارة إلــى تقــارب مــا بــن إســرائيل وعــدد مــن الــدول اخلليجيــة 
مبــا يف ذلــك زيــارات ملســؤولن إســرائيلين وبعــض الفــرق الرياضيــة 
للخليــج، إال أن أبــرز ذلــك النشــاط الدبلوماســي اإلســرائيلي متثــل يف 
زيــارة رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهــو لســلطنة عمــان يف 
عــام 2018م، و لقائــه بجاللــة الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد، 
وجــاءت هــذه الزيــارة بعــد زيــارة الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 
لســلطنة ُعمــان حيــث جــاءت تلــك الزيــارات علــى إثــر إطــالق اإلدارة 
األمريكيــة الســابقة ملبــادرة الســالم اجلديــدة و التــي عرفــت انــذاك 

مبــا ســمي "بصفقــة القــرن." 

سادًسا: المصالحة الخليجية: 
منــذ بــدء األزمــة اخلليجيــة األخيــرة يف عــام 2017م، والتــي 
جــاءت علــى اعتــراض كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية، واإلمــارات، 
والبحريــن علــى الــدور القطــري يف دعــم الثــورات الســيما الــدور 
فقــد  العربــي،  الربيــع  أحــداث  إبــان  اجلزيــرة  قنــاة  لعبتــه  الــذي 
انطلقــت العديــد مــن احملــاوالت لتقريــب وجهــات النظــر الســيما مــن 
قبــل األميــر الراحــل لدولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد الصبــاح، 
كورونــا  مجــيء جائحــة  حتــى  اســتمرت  اخلليجيــة  األزمــة  أن  إال 
يف مطلــع العــام املاضــي والتــي ســاهمت يف تعظيــم مفهــوم األمــن 
اإلنســاني مقدمتــه علــى أهميــة الــدور القومــي للدولــة. وقــد فرضــت 
تلــك اجلائحــة التعــاون والتنســيق اإلقليمــي لضمــان اســتدامة األمــن 
الصحــي والغذائــي مــا بــن الــدول اخلليجيــة. مــع قــرب نهايــة عــام 
2020م، ظهــرت بــوادر لقــرب إنهــاء األزمــة اخلليجيــة، حيــث صــرح 
يف الرابــع مــن ديســمبر وزيــر خارجيــة دولــة الكويــت الشــيخ أحمــد 
ناصــر احملمــد الصبــاح حــول أن هنــاك مباحثــات مثمــرة جــرت 
ــا  ــة حرصه ــا األطــراف اخلليجي ــدت فيه ــرة املاضيــة، أك خــالل الفت
ــى  ــي، وأن الوصــول إل ــن واالســتقرار اخلليجــي والعرب ــى التضام عل
ــم  ــن دوله ــم ب ــه مــن تضامــن دائ ــو إلي ــي يحقــق مــا تصب ــاق نهائ اتف
وحتقيــق مــا فيــه خيــر شــعوبهم. وأن تلــك اجلهــود قادهــا أميــر دولــة 
الكويــت الراحــل الشــيخ صبــاح األحمــد الصبــاح، واســتمر بهــا األميــر 
احلالــي الشــيخ نــواف األحمــد الصبــاح، والرئيــس األمريكــي دونالــد 
ــا عــن التقديــر جلهــود جاريــد  ترامــب حلــل األزمــة اخلليجيــة، معرًب
كوشــنير كبيــر مستشــاري الرئيــس األمريكــي التــي بذلهــا مؤخــًرا 
بهــذا الصــدد. وقــد قوبــل ذلــك البيــان بترحيــب شــديد الســيما مــن 
ــة لطــي صفحــة اخلــالف  ــة الصادق ــن الرغب أطــراف األزمــة مؤكدي

ــز العمــل اخلليجــي املشــترك.  ــا لتعزي والعمــل مًع

اإلقليمــي  األمــن  مفهــوم  تعظيــم  يف  ســاهمت  كورونــا  جائحــة     

وفرضــت التنســيق الســتدامة األمــن الصحــي بيــن الــدول الخليجيــة

* أسـتاذة العلـوم السياسـية يف جامعـة الكويـت ـــ عضـو الهيئة االستشـارية 

العليـا للمجلـس األعـى يف مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية
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مبادرات خليجية عاجلة لتتناغم مع الديمقراطيين وتعزز جبهاتها الداخلية

انتقال السلطة يف ُعمان والكويت مطمئن 
ومواجهة التحديات بالوحدة الخليجية

ــاون اخلليجــي، فقــد  ــس التع ــدول مجل ــث ل ــخ احلدي ــم تكــن مســبوقة يف التاري  كان عــام 2020م، اســتثنائًيا، واســتثنائيته ل
ــل أخــر مؤسســين  ــا، ورحي ــط وجائحــة كورون ــاض النف ــا انخف ــة، هم ــة اخلليجي ــوارد املالي ــددت امل ــان ب ــه أزمت تفجــرت في
ــة  ــات اإلقليمي ــات والتحدي ــة، يف ظــل اســتمرار األزم ــة اخلليجي ــن جــدد للمنطق ــاون اخلليجــي، ودخــول العب ــس التع ملجل
والعامليــة القدميــة التــي تســبب صداعــات مزمنــة للجغرافيــا اخلليجيــة، كلهــا التقــت يف هــذا العــام، وســيكون لهــا انعكاســات 

ــى العــام 2021م. ــة عل جوهري
واالنعكاســات احملتملــة ســتكون علــى الصعيديــن، داخــل كل دولــة مــن الــدول الســت دون اســتثناء، وعليهــا كمجموعــة 
خليجيــة، تســير منــذ عــام 2017م، يف االجتــاه املعاكــس ملســارها الطبيعــي، ويخــرج مــن رحــم التشــاؤم للعــام 2020م، آمــال 
ممكنــة، تنضــج قناعاتهــا انكشــاف العــدو احلقيقــي للــدول الســت، وحاجــة كل دولــة منهــا، إذا لــم يكــن للوحــدة، فالتضامــن 

البنيــوي الشــامل إذا مــا متكنــت الــدول الســت مــن جتــاوز اخلــالف اخلليجــي الــذي تفجــر عــام 2017م.

د. عبد اهلل باحجاج

ولــن تتمكــن الــدول اخلليجيــة مــن رؤيــة تلكــم اآلمــال إال إذا عملــت 
ــًدا عــن ضغوطــات األحــداث  الفكــر، وأجــرت مراجعــة سياســية بعي
أن  وينبغــي  التفكيــر،  تشــل  قــد  والتــي  تواجههــا،  التــي  اجلســام 
تنطلــق هــذه املراجعــة مــن جتربــة خليجيــة ثريــة مــرت بثــالث مراحــل 

أساســية، هــي: 
•  احللم بالوحدة اخلليجية.

•  ابتعاد احللم منذ عام ٢٠1٧م.
•  عودة احللم بقناعات جديدة.

إذ أننــا نــرى أن أي دولــة خليجيــة لــن تتمكــن لوحدهــا مــن مواجهــة 
بوحــدة  مرتبــط  القومــي  أمنهــا  وأن  2021م،  العــام  حتديــات 
مصلحتهــا  فــإن  ثــم  ومــن  دميوغرافيتهــا،  وانســجام  جغرافياتهــا 
تكمــن يف كيــان خليجــي قــوي، ومــن هــذه األبعــاد االســتراتيجية 
ــام املنصــرم 2020م،  ــج، ســنرصد أهــم تطــورات وأحــداث الع للخلي
وكيــف نستشــف أن يكــون لهــا تأثيــر مباشــر علــى العــام اجلديــد 
2021م، وهــذا يعنــي أننــا ســنتجاوز التعاطــي التقليــدي مــن حيــث 
ــي  ــك الت ــى تل ــز عل ــرة، ونرك ــق للذاك ــا كتوثي الرصــد الكمــي وعرضه
تشــكل كبــرى التحديــات للــدول الســت، ومــن ثــم مــدى االســتفادة 

مــن أحداثهــا يف تشــكيل املســتقبل اخلليجــي اجلديــد، لعلهــا تشــكل 
اســتلهاًما للفكــر السياســي اخلليجــي املعاصــر. 

أحداث داخلية يبنى عليها المستقبل الخليجي.
خيــم احلــزن علــى اخلليــج كلــه، بوفــاة أخــر قائدين ملؤسســي املنظومة 
اخلليجيــة التــي تأسســت 1981م، األول الســلطان قابــوس بــن ســعيد 
يف العاشــر مــن ينايــر عــام 2020م، والثانــي وفــاة األميــر صبــاح 
مــن ســبتمبر 2020م، وبرحيلهمــا  والعشــرين  التاســع  األحمــد يف 

تطــرح مجموعــة تســاؤالت: 
•  كيف متت عملية انتقال السلطة بعد وفاة الراحلن؟ 

•  هــل عمليــة االنتقــال الســلمي للســلطة يف مســقط والكويــت ميكــن 
أن تشــكل إلهاًمــا سياســًيا للمنطقــة اخلليجيــة؟ 

•  ما هو مستقبل مجلس التعاون اخلليجي بعد رحيلهما؟ 

انتقال السلطة يف مسقط والكويت.
عــرف عــن الراحلــن، الســلطان قابــوس واألمير صبــاح، أنهما قائدان 
دبلوماســيان مــن الطــراز الرفيــع، وبوفاتهمــا ذهبــت االعتقــادات بــأن 
بــدوٍر  الراحــالن  فقــد اضطلــع  الوســاطة،  رمــوز  فقــدت  املنطقــة 
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العهــد خــالل ســنة علــى األكثــر مــن تولــي األميــر احلكــم، ويكــون 
ــر ومبايعــة مــن مجلــس  ــة األمي ــى تزكي ــاًء عل ــه بأمــر أميــري بن تعيين

األمــة.

المنظومة الخليجية يف عهد السلطان هيثم واألمير نواف 
يظــل الهاجــس اخلليجــي مــن ميــول مســقط نحــو إيــران قائًمــا رغــم 
عهدهــا السياســي اجلديــد، وكذلــك بشــأن موقفهــا مــن الوحــدة 
الرهــان  مســتقبل  حــول  تســاؤالت  تطــرح  املقابــل،  اخلليجيــة، يف 
ــالث دول  ــات ث ــع عالق ــد تطبي ــة بع ــة اخلليجي ــى املنظوم ــي عل األمن
خليجيــة مــع الكيــان اإلســرائيلي يف عــام 2020م، وبالتالــي فهــل 
ــزال ضمــن الســيناريوهات  ــة ال ت ــى املنظومــة اخلليجي ــات عل الرهان
مســقط يف  وهــل  إســرائيل؟  مــع  طبعــت  التــي  للــدول  السياســية 
عهدهــا اجلديــد ســتكون مرنــة يف مواقفهــا اخلليجيــة الســابقة؟ 
كل االحتمــاالت توضــع داخــل ســلة واحــدة اآلن مــن حيــث النظــرة 
الشــمولية، لكننــا نــرى هنــاك عوامــل مســتجدة داخليــة وعامليــة قــد 
تدفــع بصناعــة كيــان خليجــي متضامــن ومتصالــح مــع ذاتــه أكثــر مــن 

ــل. ــى األق الســابق عل

اخلليج يف عهد السلطان هيثم.
حــرص الســلطان هيثــم بــن طــارق منــذ أول يــوم تســلم فيــه احلكــم يف 
ســلطنة عمــان، أن يكــون واضًحــا وشــفاًفا يف مســار نهجــه اخلليجــي، 

وذهــب  املنطقــة اخلليجيــة،  التوتــرات يف  حــدة  تخفيــف  مهــم يف 
الكثيــر مــن املراقبــن واملتربصــن باخلليــج قبــل وبعيــد وفاتهمــا إلــى 
ــي انتقــال الســلطة يف  ــا ســريًعا، عمليت ســيناريوهات مخيفــة، بددته

ــة. مســقط والكويــت بصــورة سلســلة وهادئ
ففــي مســقط، كان انتقــال احلكــم إلــى الســلطان هيثــم بــن طــارق 
مــن ابــن عمــه الراحــل الســلطان قابــوس وفــق مقتضيــات دســتورية 
ومؤسســاتية، وهــي التــي ضمنــت هــذا االنتقــال، يف وقــت كانــت 
الضبابيــة حتجــب الرؤيــة عــن قــوة وفعاليــة الضمانتــن " الدســتورية 
" متمثلــة يف النظــام األساســي للدولــة الــذي فيــه مــواد أساســية 
مجلــس  يف  متمثلــة  واملؤسســاتية،  احلكــم،  انتقــال  كيفيــة  حتــدد 
ــة املعــن والشــورى املنتخــب " التــي  الدفــاع، ومجلــس عمــان " الدول
ــد  ــة الســلطان الراحــل للســلطان اجلدي ــق وصي ــى تطبي حرصــت عل
بعــد أن اتفــق أفــراد األســرة احلاكمــة علــى االحتــكام إلــى الوصيــة.
 وكذلــك احلــال يف الكويــت، فقــد شــهد انتقــال احلكــم فيهــا نفــس 
السالســة والديناميكيــة عبــر آليــات دســتورية ومؤسســاتية منظمــة، 
فحســب الدســتور الكويتــي، أعلــن مجلــس الــوزراء، الشــيخ نــواف 
األحمــد اجلابــر الصبــاح، أميــًرا للبــالد بعــد ســاعات مــن إعــالن 
وفــاة أخيــه الشــيخ صبــاح األحمــد، وبحســب املــادة " 6"  أدى األميــر 
اجلديــد اليمــن قبــل ممارســة صالحياتــه يف جلســة خاصــة ملجلــس 
األمــة، وبعــد بضعــة أيــام مت تعيــن مشــعل األحمــد اجلابــر ولًيــا 
للعهــد، رغــم أن املــادة الرابعــة مــن الدســتور تنــص أن يعــن ولــي 

      تفجــرت عــام 2020 أزمــة انخفــاض النفــط وجائحــة كورونــا ورحيــل 

أخــر مؤسســي مجلــس التعــاون ودخــول العبيــن جــدد للمنطقــة
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الحتفــاالت  املســبوقة  وغيــر  الواســعة  املشــاركة  يف  ورصدناهــا 
الســلطنة باليوبيــل الذهبــي، ورصدناهمــا يف البث املباشــر واملشــترك 
لبعــض اإلذاعــات اخلاصــة يف الســلطنة مــع شــقيقاتها يف الســعودية 
واإلمــارات،  للمملكــة  الوطنيــن  العيديــن  مبناســبة  واإلمــارات 
ورصدناهــا يف مــدح صحــف ســعودية ألداء وزيــر اخلارجيــة العمانــي 

ــخ . ال

اخلليج يف عهد األمير نواف
األمنــي  الطابــع  الكويــت  يف  اجلديــد  األميــر  فكــر  علــى  يطغــى 
نائــب  مهــام  ســنوات  تســع  منــذ  تقلــد  إذ  واإلنســاني،  والدفاعــي 
احلــرس الوطنــي، كمــا شــغل منصــب وزيــر الداخليــة حلوالــي 12 
عاًمــا. وكانــت لــه جتربــة ســابقة يف وزارة الدفــاع، وأخــرى يف وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، وقــد بــدأ مســاره املهنــي محافًظــا 
ملنطقــة حولــي، علــى عكــس شــقيقه الراحــل الــذي كان دبلوماســيا، 
شــرب فــن الدبلوماســية منــذ مراحــل تأسيســه وتكوينــه املهنــي.

وكل مــن تتبــع تصريحــات األميــر اجلديــد، وكذلــك املنســوبة لــه، 
ســيرى أن حكمــه ســيكون اســتمراًرا لنهــج شــقيقه الراحــل، لكــن 
ببصمــات جديــدة، الختــالف املواقــع الوظيفيــة التــي صنعتــه كرجــل 
دولــة، لذلــك منيــل إلــى اآلراء التــي تــرى أن بعــض األمــور اجلوهريــة 
قــد تختلــف يف حكــم األميــر نــواف، كابتعــاده عــن األضــواء علــى 
عكــس شــقيقه، ممــا ســيظهر فاعلــن جــدد علــى صعيــد السياســة 
ــة، خاصــة دور  ــاظ بنفــس السياســة اخلارجي ــع االحتف ــة م اخلارجي

الوســاطة.
وهــذا مــا حتقــق بعــد رحيــل األميــر صبــاح، حيــث أوفــد األميــر 
نــواف وزيــر اخلارجيــة الشــيخ أحمــد ناصــر الصبــاح إلــى قطــر 
ملواصلــة مســاعي الوســاطة الكويتيــة، ويف ديســمبر 2020م، خــرج 
وزيــر اخلارجيــة للــرأي العــام، بتصريــح جنــاح الوســاطة، وبقــرب 
حــل األزمــة بصــورة متدرجــة، وأعطــى االنطباعــات بحلهــا يف قمــة 
البحريــن، ومهمــا كان البعــد اخلليجي/اخلليجــي مواتيــا للوحــدة أو 
للتضامــن، فإنــه يتوقــف كذلــك علــى البعــد الدولــي، فهــل هــو مــوات 

اآلن؟ 

القوى الجديدة للتغيير يف الخليج.
أبرزها: 

• احلــزب الدميقراطــي األمريكــي بعــد فــوز بايــدن يف انتخابــات 
األمريكيــة.  الرئاســة 

• عودة بريطانيا القوية للمنطقة.

• التواجد اإلسرائيلي يف اخلليج.
• تزايد التأثير الليبرالي داخل املنطقة.

ففي أول خطابه أثناء تســلمه احلكم يف احلادي عشــر من يناير عام 
2020م، أمــام مجلــس عمــان املكــون مــن مجلســي الدولــة والشــورى، 
أكــد علــى املواصلــة مــع قــادة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لإلســهام 
يف دفــع مســيرة التعــاون بــن الــدول الســت لتحقيــق أمانــي شــعوبنا 

ولدفــع منجــزات مجلــس التعــاون قدًمــا إلــى األمــام.
وهــذه الفقــرة فيهــا مــن الرســائل والــدالالت مــا يجعلنــا نستشــف 
موقــف العهــد اجلديــد يف مســقط، وبالتالــي، يفتــح التفــاؤل مبســتقبل 
املنظومــة اخلليجيــة بعــد رحيــل مؤسســيها لفــك جمود بعــض املواقف 
لعــدة اعتبــارات، أولهــا، احلاجة الفردية واجلماعية للتعاون املشــترك 
والشــامل بــن الــدول الســت" اقتصادًيــا وأمنًيــا وعســكرًيا واجتماعًيــا 
" وثانيهــا، هاجــس القــادة اجلــدد يف اخلليــج ملرحلــة مــا بعــد رحيــل 
املؤسســن، فقــد ورثــوا تركــة ثقيلــة مــن اإلجنــازات واإلخفاقــات يف 
آن واحــد بســبب تباعــد املواقــف، وجتاذبــات السياســة اإلقليميــة 
والدوليــة، فهنــا نراهــن علــى فكــر القــادة اجلــدد يف جتاوزهــا خاصــة 
ــا  ــي واالقتصــادي الناجــم عــن كورون ــا البعــد املال اذا مــا انضــم اليه

وانخفــاض أســعار النفــط.
ــه مفهــوم  ــم، ســيالحظ تبني واملتأمــل يف طبيعــة عهــد الســلطان هيث
التجديــد كأســلوب لتحديــث النهضــة العمانيــة التــي أسســها الراحــل 
الســلطان قابــوس، وقــد اتخــذ مجموعــة إصالحــات كبــرى أبرزهــا، 
مســتدام  اقتصــاد  وبنــاء  املجتمــع  وتطويــر  الدولــة  هيكلــة  إعــادة 
وفــق رؤيــة عمــان 2040م، تعتمــد علــى مــا نســبته " 80% " علــى 
االســتثمارات األجنبيــة، وهــذا يعنــي أن عهــد الســلطان هيثــم، يضــع 
يف ســلم أولوياتــه محيطــه اخلليجــي وفــق رؤيــة جديــدة للمصالــح 

املترابطــة واملتداخلــة كضــرورة لنجــاح الرؤيــة.
خطــاب  يف  اخلليجــي  البعــد  اســتدعاء  خطــوة  نفهــم  هنــا  مــن   
رســائل  توجيــه  علــى  ومبكــرا  مــن خاللــه  حــرص  فقــد  العــرش، 
ــة  ــد الدول ــوم جتدي ــى مفه ــة عل ــدة القائم ــه اجلدي لألشــقاء بتوجهات
املوقــف  علــى  سينســحب  الفكــر  هــذا  فــإن  وبالتالــي،  العمانيــة، 
ــح  ــة وفــق قاعــدة التضامــن واملصال ــي مــن املنظومــة اخلليجي العمان
واملنافــع املتبادلــة، فهــل تذهــب طموحاتنــا نحــو انفتــاح مســقط نحــو 
الوحــدة اخلليجيــة أم إلــى حتقيــق اختراقــات يف التكامــل والتضامــن 

اخلليجــي / اخلليجــي؟ كال اخليــاران مفتوحــان.
 وقــد رصدنــا تطبيقــات ملموســة تدلــل علــى بلــورة النهــج املتجــدد 
معــه،  األشــقاء يف اخلليــج  تناغــم  ومــدى  الســلطان هيثــم،  لعهــد 
رصدناهــا يف اإلقبــال السياســي الرفيــع واملتعــدد املســتويات لتقــدمي 
التعــازي للســلطان الراحــل، ممــا كان لهــا مــن انعكاســات ســيكولوجية 
العمانيــن مــن الناحيتــن السياســية واالجتماعيــة، ورصدناهــا يف 
إدانــة مســقط لهجمــات احلوثيــن علــى مرافــق نفطيــة ســعودية 
يف  الســلطنة  ســفيري  تغييــر  يف  ورصدناهــا  احلــوار،  وتشــجيعها 
الريــاض وأبوظبــي، واســتبدالهما بســفيرين مــن األســرة احلاكمــة، 
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عهــد الدميقراطيــن التــي تذهــب إلــى انتقــاد أوضــاع حقــوق اإلنســان 
واحلريــات يف اخلليــج، وإلــى الوقــوف مــن األقليــات والنخــب، وربــط 
بيــع األســلحة للخليــج بتحســن واقــع حقــوق اإلنســان واحلريــات، 
والدفــع باجتــاه حتقيــق الدميوقراطيــة والشــراكة يف صناعــة القــرار 
، وعلــى الــدول الســت، اتخــاذ مبــادرات عاجلــة لتتناغــم مــع مرحلــة 
الدميقراطيــن املقبلــة، كاالنفتــاح علــى بعــض اجلماعــات وتعزيــز 
ملفــات حقــوق اإلنســان وحريــة التعبيــر وإقامــة مؤسســات املجتمــع 
جبهاتهــا  وتعزيــز  األجنبيــة،  االختراقــات  مــن  احملصنــة  املدنــي 
الداخليــة، ألنهــا منطقــة تدخــالت واختراقــات الدميقراطيــن، وهــذا 
يدفــع باجتــاه التفكيــر نحــو الرهــان علــى دولــة املؤسســات والقانــون 

ملواجهــة مثــل تلكــم التحديــات.

بريطانيا .. ترجع للخليج على خلفية التاريخ. 
يف  القدامــى   / اجلــدد  الالعبــن  أهــم  بــن  مــن  بريطانيــا  تعــد 
منطقــة اخلليــج، وعودتهــا القويــة العســكرية واألمنيــة واالقتصاديــة 
والسياســية، يحتــم علــى الــدول الســت أن تفكــر يف كيفيــة االســتفادة 
منهــا بعــد انســحابها مــن االحتــاد األوروبــي، وذلــك لصناعــة تــوازن 
إقليمــي وعاملــي، وإقامــة شــركات اقتصاديــة كبــرى معهــا، ميكــن مــن 
عودتهــا  اتخــذت  وقــد  اجلديــدة،  التحديــدات  مواجهــات  خاللهــا 
اجلديــدة أشــكال متعــددة، أبرزهــا، توســعة قواعدهــا يف اخلليــج،  
وإقامــة قواعــد عســكرية جديــدة، وانتشــار قواتهــا يف املنطقــة يف ظــل 
اســتمرار مبيعــات األســلحة واملنتجــات العســكرية وزيــادة اســتثمارات 

ــة. ــن املتبادل اجلانب
وتلكــم مؤشــرات تدلــل علــى تواجــد بريطانــي طويــل األجــل يف منطقة 
اخلليــج الســتعادة مكانتهــا التاريخيــة وفــق اســتراتيجية عبــرت عنهــا 
تيريــزا مــاي رئيســة وزراء بريطانيــا الســابقة عندمــا ربطــت أمــن 
ــج " وهــذا الربــط ســيقلص مــن حجــم نواقــص  بالدهــا بأمــن اخللي
التفاهمــات بشــأن األزمــات اإلقليميــة، كســوريا التــي تتبايــن فيهــا 
املواقــف، فمثــال، هنــاك دول رئيســية يف اخلليــج تــرى رحيــل األســد 
بينمــا تعارضــه لنــدن، بينمــا مييــل موقــف الدميقراطيــن مــع املوقــف 

اخلليجــي.
وكذلــك اخلــالف بشــان امللــف اإليرانــي، حيــث للنــدن مصالــح جتاريــة 
ضخمــة يف إيــران، واألحــداث األخيــرة، كشــفت للنــدن صحــة املوقــف 
اخلليجــي الــذي يتجــاوز البعــد املذهبــي كمــا كانــت تعتقــد لنــدن، 
إلــى اخلطــر احلقيقــي مــن طهــران خاصــة بعــد امتالكهــا الصواريــخ 
الباليســتية والصواريــخ البحريــة التــي جتاهلهــا االتفــاق النــووي بــن 

 صداعات احلزب الدميقراطي.
متثــل خســارة ترامــب انتخابــات الرئاســة األمريكيــة عــام 2020م، 
وفــوز بايــدن، وتوليــه احلكــم يف العشــرين مــن ينايــر عــام 2021م، مــن 
بــن كبــرى التحديــات التــي ســتواجه الــدول الســت، لكننــا لســنا مــع 
الطروحــات التــي تبالــغ يف حديتــه علــى بعــض دول مجلــس التعــاون 
اخلليجــي، وبالــذات الســعودية، وهــى- حتليــالت - تنــم عــن ســوء 
تقديــر للسياســة الدوليــة، ومصالــح الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
يف اخلليــج عامــة والســعودية خاصــة، فمهمــا يكــون رجــل البيــت 
األبيــض، جمهورًيــا أم دميقراطًيــا – فحجــم املصالــح الكبــرى مــع 
اخلليــج، فــوق كل االعتبــارات الظرفيــة أو اإلشــكاليات التــي تنتجهــا 
السياســة الداخليــة للــدول، ألن سياســة الفــن املمكــن، تقــوم علــى 
احلفــاظ علــى حجــم املصالــح وتعزيــز وليــس اإلفــراط بهــا، فــال 
ميكــن أن يغامــر بايــدن مبواقــع جيواســتراتيجة ومصالــح اقتصاديــة 
باجتــاه  بهــا  ويدفــع  تاريخيــن،  وحلفــاء  كبــرى  وأمنيــة وعســكرية 

روســيا والصــن.
ــف حقــوق اإلنســان،  ــر مــن مل ــة أكب  فالعالقــات األمريكية/اخلليجي
مــن املنظــور االســتراتيجي األمريكــي، وهــذا ليــس تقليــل مــن حجــم 
حتديــات رئاســة بايــدن ألربــع ســنوات مقبلــة، وإمنــا لتصويــب الفكــر 
اخلارجيــة  ترســم سياســته  لــن  لبايــدن  االنتخابيــة  الدعايــة  بــان 
بالصــورة التــي تتخيــل يف اذهــان بعــض احملللــن واخلبــراء، فهــم 
يغرقــون يف قصــور فهــم السياســة التــي مــن أبســط تعريفاتهــا والتــي 
هــي فــن املمكــن، فهــل مــن املمكــن أن تضــر اإلدارة الدميقراطيــة 

مبصالــح واشــنطن االســتراتيجية مــع اخلليــج؟ 

املســتحيل،  سياســة  وهــى  للسياســة،  اآلخــر  الوجــه  يبــرز  هنــا 
فالسياســة لهــا وجهــان املمكــن واملســتحيل، وميكــن أن نــدرج موقــف 
بايــدن مــن الريــاض، بأنهــا جــاءت يف ســياقات االنتخابــات األمريكيــة 
لدواعــي الفــوز، واســتغاللها بعــد الفــوز للتأثيــر علــى اخلليــج الحًقــا، 
الــدول اخلليجيــة  يواجــه  الــذي  واملشــترك  العــام  التحــدي  وهــذا 
ــم احلــزب الدميقراطــي، وقــد  ــادي وقي ــه يتناغــم مــع مب الســت، ألن
خبرناهــا منــذ عهــود جيمــي كارتــر وبيــل كلينتــون وبــاراك أوبامــا، 
وهــى تتخــذ مــن حقــوق اإلنســان واحلريــات واألقليــات والدميقراطيــة 
وســائل ضغــط لتحقيــق مصالــح جديــدة يف اخلليــج وفــق قيمهــم 
ومبادئهــم احلزبيــة دون تعــارض مــع املصالــح األمريكيــة الكبــرى.

ــة يف  ــج الســت عــودة السياســة األمريكي ــك، ستشــهد دول اخللي لذل

    األمـــن الوطنـــي ألي دولـــة مرتبـــط بوحـــدة جغرافياتهـــا وانســـجام 

قـــوي خليجـــي  كيـــان  يف  تكمـــن  ومصلحتهـــا  ديموغرافيتهـــا 
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إلــى دولــة الضرائــب، وانعكاســاته علــى عالقــة الســلطة احلاكمــة 
لقــوى  بوابــات مفتوحــة لالختراقــات  تشــكل  وكيــف  مبجتمعاتهــا، 

ــج؟ ــدة والقدميــة يف اخللي ــر اجلدي التغيي

 التحوالت االجتماعية وعصر الضرائب يف اخلليج 
وقــد  2020م،  عــام  وضوًحــا يف  أكثــر  بصــورة  العصــر  هــذا  بــدأ 
أخــذت ســلطنة عمــان زمــام املبــادرة الواســعة يف ســياق تعاطيهــا 
ــة دول  ــأن بقي ــا ب ــا، علًم مــع انخفــاض أســعار النفــط وانــدالع كورون
مجلــس التعــاون اخلليجــي قــد ســبقت مســقط نحــو ســباق الضرائــب 
قبــل أزمــة كورونــا، كضريبــة القيمــة املضافــة التــي رفعــت بعضهــا مــن 
"  5% إلــى 15%  " كالســعودية واإلمــارات، لكنهــا أي الــدول اخلمــس 
لــم تتوســع يف سياســاتها املاليــة املؤملــة اجتماعًيــا عــام 2020م، كمــا 

فعلــت مســقط.
وقــد تراوحــت السياســات املاليــة العمانيــة بــن إحالــة اآلالف مــن 
االنتقاليــة،  التقاعــد اإلجبــاري، وفــرض الضريبــة  إلــى  املوظفــن 
والحًقــا ســيتم فــرض ضريبــة القيمــة املضافــة وضريبــة الدخــل 
ورفــع الدعــم عــن الوقــود وعــن املــاء والكهربــاء ...الــخ وضمنتهــا يف 
خطــة ماليــة مدتهــا أربــع ســنوات، ويبــدو أن دول خليجيــة يف طريقهــا 
ــى لســان  ــي أعلنــت عل ــاع اخلطــوات نفســها، كالســعودية الت ــى اتب إل
أكثــر مــن مســؤول كبيــر، أن موازنتهــا لــن تتحمــل االســتمرار يف دفــع 

ــة قاســية. ــم تتخــذ سياســات مالي ــات املوظفــن إذا ل مرتب
وتتخــذ مثــل هــذه السياســات بعــد أن رفعــت أزمتــا النفــط وكورونــا 
العجــز التراكمــي بصــورة مقلقــة يف الــدول الســت كلهــا لعــدة أســباب 
أبرزهــا اعتمادهــا علــى النفــط وكذلــك حالــة الشــلل االقتصــادي 
ــة  ــق معظــم األنشــطة االقتصادي الناجــم عــن إغــالق حدودهــا وتعلي
بســبب انتشــار كورنــا، ويف الوقــت ذاتــه خســرت أســعار النفــط نحــو 
ثلثــي قيمتهــا مــع تراجــع االقتصــاد العاملــي، قبــل أن تتعافــى جزئًيــا.
علــى  املاليــة  سياســاتها  تداعيــات  يف  الســت  الــدول  تفكــر  هــل 
ــا  ــر يف هــذا التســاؤل مــن منظــور م ــى التفكي ــا؟ ندعــو إل مجتمعاته
ســبق ذكــره مــن حتديــات سياســية وجيوسياســية ســتواجه الــدول 
الســت عــام 2021م، كإيــران وتركيــا واحلــزب الدميقراطــي احلاكــم 
يف أمريــكا والكيــان اإلســرائيلي يف اخلليــج، فهــم ســيملكون املــال، 
ومتوتــرة،  ومحتاجــة  فقيــرة  خليجيــة  بيئــات  يف  توظيفــه  وســيتم 
ــى  ــة إل ــوالءات واالنتمــاءات مــن فوقي ــة ال ممــا نتوقــع حتــول منظوم
أفقيــة، فكيــف ســتواجه الــدول الســت مجتمعــة أو منفــردة التحديــات 

الداخليــة واخلارجيــة وجبهاتهــا الداخليــة مخترقــة؟ 

إيــران والغــرب عــام 2015م، وكذلــك انتشــار ميليشــياتها يف عــدة 
ــى بعــض  عواصــم عربيــة، شــكلت مــن بــن أهــم مهــددات األمــن عل
الــدول اخلليجيــة عــام 2020م، وميكــن أن متــس املصالــح البريطانيــة 
يف املنطقــة، أمــا األزمــة اليمينــة، فتتوافــق املواقــف البريطانيــة مــع 
مواقــف اخلليــج، فهــي تقــف مــع اتفــاق الريــاض، وتــرى ضــرورة 

تطبيقــه كامــال ، وذلــك ملصاحلهــا يف اليمــن وخاصــة اجلنــوب.
وحتــى لــو ظلــت التباينــات بــن اجلانبــن يف ملفــات أخــرى، أو تلكــم 
امللفــات، فقــد وضعــت احلكومــة البريطانيــة يف العــام 2010م، وثيقــة 
ــزام اململكــة املتحــدة  ــج" أكــدت فيهــا الت ــادرة اخللي ــرف باســم "مب تُع
بعالقاتهــا مــع دول املنطقــة، وتقديرهــا للمصالــح احليويــة واألمنيــة 
واالســتراتيجية للمملكــة املتحــدة فيهــا، وهــذا عامــل جديــد، علــى 
الــدول الســت أن تعيــد الكثيــر مــن املفاهيــم واملســارات بســببه، ألن 
هنــاك طرًفــا عاملًيــا لــه مصالــح اســتراتيجية فيهــا، وبينهمــا ثقــة 

ــة مــن بينهــا عســكرية. تاريخيــة، عززتهــا باتفاقيــات حديث

الكيان اإلسرائيلي .. الالعب اجلديد يف املنطقة.
ثــالث دول خليجيــة وإســرائيل  بــن  اتفاقيــات  ثــالث  بعــد توقيــع 
عــام 2020م، يصبــح هــذا األخيــر مــن بــن أهــم الالعبــن اجلــدد 
يف اخلليــج، ولــن تكــون أهدافــه مثــل أهــداف الالعبــن اآلخريــن، 
وإمنــا سيســعى إلــى ترســيخ وجــوده يف املنطقــة اخلليجيــة بعالقــات 
اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية واقتصاديــة وبالــذات ســياحية، وكذلــك 
عســكرية وأمنيــة، والقلــق مــن اســتقواء بعــض الفاعلــن اخلليجيــن 
بهــذا الالعــب، واعتبــاره قــوة خارجيــة بديلــة حلمايــة أمنهــا القومــي، 
فهنــا قــد تتأجــل الطموحــات اخلليجيــة حتــى يف املصاحلــة الشــاملة 
الوحــدة  هــذه  كانــت  إذا  إال  الوحــدة اخلليجيــة،  فقــط يف  وليــس 
مصلحــة إســرائيلية، مثــل مــا ســتكون مصلحــة بريطانيــة وأمريكيــة، 
وهــذا ســيتوقف علــى مســألة التطبيــع اخلليجــي الكامــل، ومســتقبل 

ــة لألمــن تشــارك فيهــا إســرائيل. تكويــن منظومــة إقليمي

لكنــه ســيحول حالــة العــداء بــن طهــران وبعــض دول اخلليــج إلــى 
عــداء وجــودي غيــر مســبوق، ويفجــر احتقانــات داخليــة خاصــة إذا 
مــا بــرز العامــل الثيولوجــي فــوق الســطح، وهــو محتمــل علــى األقــل 
يف ثــالث عواصــم خليجيــة، ولنــا يف موقــف مفتــي عــام ســلطنة عمــان 
مــن التطبيــع، منوذًجــا نبنــي عليــه هــذه الرؤيــة، لــن نتوســع يف هــذا 
امللــف رغــم أهميتــه، وســنتركه للتفكيــر يف مآالتــه مــن منظــور مــا 
ســبق، ومــا ســيأتي ذكــره يف احملــور التالــي الــذي نبــدأ فيــه بتســاؤل 

ميثــل خالصــة اســتنتاجية ملــا ســبق، وهــو: 
 كيــف ســتتمكن الــدول اخلليجيــة مــن تأمــن حصانــة مجتمعاتهــا مــن 
ــات؟  ــدة " يف عصــر اجلباي ــة " القدميــة واجلدي االختراقــات األجنبي
وهــذا يجعلنــا نفتــح ملــف حتــول دول اخلليــج الســت مــن دولــة الرفــاه 

* كاتب وأكادميي ومحلل سيايس ـ سلطنة ُعامن.
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ــلطنة ــي للسـ ــام المؤسسـ ــة النظـ ــى متانـ ــر علـ ــلطة مؤشـ ــلمي للسـ ــال السـ االنتقـ

السلطان هيثم بن طارق يركز عىل نزع فتيل 
الصراعات والتكامل اإلقليمي

انعكاسات االستقرار السياسي عىل التنمية 
مــرت ســلطنة عمــان مبرحلــة حاســمة يف تاريخهــا يف أوائــل عــام 
2020م، بعــد وفــاة الســلطان قابــوس بــن ســعيد وتولي الســلطان هيثم 
بــن طــارق مقإلــىد احلكــم يف 11 ينايــر 2020م، اذ اعتبــر املراقبــون 
هــذا التحــول الســلمي للســلطة اجنــاًزا سياســًيا بعــد فتــرة طويلــة 
مــن الغمــوض اســتمرت لســنوات عــن مســتقبل النظــام السياســي مــا 
بعــد قابــوس. يعــد انتقــال الســلطة ســلمًيا إلــى الســلطان هيثــم بــن 
طــارق مؤشــر علــى قــوة ومتانــة النظــام املؤسســي يف الدولــة، حيــث 
أرســت هــذه اخلطــوة دعائــم النظــام السياســي الداخلــي وأوضحــت 
التماســك والتفاهــم بــن أفــراد األســرة احلاكمــة والتناغــم الكبيــر 
عالقــة  لوجــود  أســس  مــا  وهــو  احلاكمــة  واألســرة  الشــعب  بــن 
إيجابيــة بــن اســتقرار بيئــة النظــام السياســي وبــن إرادة النظــام 
احلاكــم نحــو حتقيــق اإلصــالح السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي 
واالســتمرارية يف بنــاء الدولــة العصريــة احلديثــة التــي أرســي لبناتهــا 
الســلطان الراحــل قابــوس بــن ســعيد منــذ عــام 1971م. كمــا أكــدت 
هــذه اخلطــوة ثبــات املبــادئ السياســية واالجتماعيــة يف املجتمــع 
العمانــي أثنــاء عمليــة التحــول السياســي الداخلــي وكذلــك احملــددات 

ــة.  ــة العماني ــة للسياســة اخلارجي ــة واخلارجي الداخلي
ركــزت الســلطنة علــى إعــادة هيكلــة النظــام اإلداري للدولــة بــدًءا 
بالتغييــر الــوزاري يف أغســطس 2020م، حيــث مت دمــج العديــد مــن 

يعتبــر عــام 2020م، مــن األعــوام الفارقــة يف تاريــخ ســلطنة عمــان، حيــث شــهدت الســلطنة حتــوالت سياســية واقتصاديــة 
عديــدة، بــدأت بالتحــول الســلمي للســلطة بعــد وفــاة الســلطان قابــوس بــن ســعيد وتولــي الســلطان هيثــم بــن طــارق مقإلــىد 
احلكــم يف 11 ينايــر 2020م، تــاله سلســلة مــن اإلصالحــات اإلداريــة والتشــريعية واالقتصاديــة واملإلــىة التــي ســاعدت 
ــاة يف الســلطنة. وقــد ســاعدت  ــا التــي أصابــت جميــع نواحــي احلي ــى مواجهــه تداعيــات أزمــة جائحــة كورون الســلطنة عل
حالــة االســتقرار السياســي التــي تتمتــع بهــا الســلطنة والتطــور املؤسســي واإلجــراءات االحترازيــة التــي اتخذتهــا احلكومــة 
علــى التقليــل مــن حــدة األزمــة االقتصاديــة الناجتــة عــن قلــة الطلــب علــى النفــط وانخفــاض أســعاره دون املســتوى احملــدد 
يف امليزانيــة العامــة للدولــة واإلغــالق اجلزئــي والكلــي لكثيــر مــن املؤسســات التجاريــة والصناعيــة وتأثيــر ذلــك ســلًبا علــى 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي للســلطنة خــالل العــام املنصــرم.

الــوزارات واملؤسســات التنفيذيــة وتوحيــد أســاليب وأمنــاط العمــل 
داخــل النظــام اإلداري واحلكومــي وترشــيد اســتخدام املــوارد املاليــة 
والطبيعيــة والبشــرية مــن أجــل االســتخدام األمثل وتعظيم االســتفادة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  حتقيــق  يف  املــوارد  هــذه  مــن 
سياســية  لرســم  لالقتصــاد  وزارة  اســتحداث  مت  فقــد  املنشــودة. 
اقتصاديــة جديــدة تتماشــى مــع متطلبــات املرحلــة املقبلــة وإدارة 
املــوارد االقتصاديــة والطبيعيــة للدولــة، يف حــن مت دمــج مؤسســات 
عديــدة نتيجــة لتدخــل وتكــرار مهامهــا مثــل دمــج الهيئــة العامــة 
لترويــج االســتثمار وتنميــة الصــادرات إلــى وزارة التجــارة والصناعــة، 
ومجلــس البحــث العلمــي إلــى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
مــن أجــل ترشــيد الهيــكل احلكومــي وتفعيــل سياســة جديــدة ومبتكــرة 

ــة مســتدامة.  ــق اقتصــاد معــريف وتنمي تدفــع نحــو خل
اهتمــت الســلطنة بإدخــال مبــادئ احلوكمــة باعتبارهــا أداة فاعلــة 
يف تطويــر األداء والكفــاءة يف اإلدارة احلكوميــة، وســيادة القانــون، 
وتعزيــز مبــادئ الشــفافية وااللتــزام واملســاءلة، كمــا متثــل احلوكمــة 
أحــد احملــاور الرئيســية يف الرؤيــة االقتصاديــة لعمــان 2040م، كذلــك 
أهــداف  لتحقيــق  فعالــة  كأداة  احلوكمــة  نظــم  الســلطنة  اتخــذت 
سياســية مثــل تعزيــز ثقــة املواطنــن يف احلكومــة ومؤسســاتها وزيــادة 
وأمنــه  املجتمــع  اســتقرار  لتحقيــق  التنميــة  عمليــة  يف  مشــاركتها 

ورفاهيتــه.

د. أشرف مشرف
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الســلطنة  دور  علــى  إيجابًيــا  للســلطة  الســلمي  التحــول  انعكــس 
ــت  ــى الثواب ــد عل ــج والتأكي الداعــم لألمــن والســلم يف منطقــة اخللي
ــق  ــا يتعل ــة خاصــة فيم ــزات الرئيســية يف السياســة اخلارجي واملرتك
الدوليــة  الصراعــات  عــن  بالنفــس  والنــأي  اإليجابــي  باحليــاد 
ــدول األخــرى، ممــا ســاعد  ــة وعــدم التدخــل يف شــؤون ال واإلقليمي
الســلطنة علــى حتقيــق أولويــات املصلحــة الوطنيــة واالســتفادة مــن 
عالقــات حســن اجلــوار يف توطيــد العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة 

مــع شــركائها التجاريــن. 

إعادة هيكلة القطاع العام وتحسين بيئة االستثمار
شــركات  مــن  العديــد  دمــج  يف  أيًضــا  الســلطنة  حكومــة  جنحــت 
ــاز اســتثمار  ــة جه ــة حتــت مظل قطــاع األعمــال والشــركات احلكومي
عمــان والشــركات القابضــة مــن أجــل اإلشــراف علــى ملكيتهــا وإدارة 
مشــاريعها التــي لــم حتــظ باهتمــام كبيــر خــالل الفتــرة الســابقة 
ــة لتحقيــق أهــداف سياســية  نظــًرا الســتخدامها كوحــدات اقتصادي
واجتماعيــة مثــل إعــادة توزيــع الثــروة القوميــة مــن خــالل التوظيــف 
ــة  ــة واالحتياجــات الفعلي ــف بغــض النظــر عــن الربحي ــق الوظائ وخل

إلدارة وتشــغيل هــذه الشــركات. يعتبــر دمــج صنــدوق االحتياطــي 
العام والصندوق العماني لالســتثمار باملرســوم الســلطاني 2020/61 
إلنشــاء جهــاز االســتثمار العمانــي أحــد أهــم هــذه العمليــات بعــد 
ضــم 66 شــركة حكوميــة كبــري حتــت مظلتــه بهــدف تعظيــم عوائــد 
اســتثماراتها وإدارتهــا بصــورة حــذرة ومدروســة املخاطــر وجــذب 
وتوجيهــا  احملليــة  االســتثمارات  وحتفيــز  األجنبيــة  االســتثمارات 
املســتهدفة  االقتصاديــة  القطاعــات  يخــدم  اســتراتيجي  بشــكل 

والواعــدة.
للدولــة مــن أجــل رفــع  اململوكــة  الشــركات  التوجــه لدمــج  ويأتــي 
كفاءتهــا وتعزيــز التكامــل والقــدرة التشــغيلية بينهــا للعمــل ضمــن 
منظومــة واحــدة مــن شــأنها تقليــل التكاليــف املاليــة مبــا يضمــن 
وزيــادة  األداء  املاليــة وحوكمــة  املــوارد  مــن  حتقيــق أفضــل عائــد 
اإلنتاجيــة وفاعليــة األداء وتكامــل األدوار بــن هــذه الشــركات. ففــي 
مجــال األمــن الغذائــي، مت دمــج كل مــن شــركة امليــاه الزرقــاء، وشــركة 
روبيــان احمليــط لالســتزراع الســمكي، وشــركة الوســطى للصناعــات 
الســمكية حتــت مظلــة الشــركة العمانيــة لتنميــة الثــروة الســمكية، 
ــاج الســمكي خــالل اخلطــة  حيــث تطمــح الســلطنة رفــع حجــم اإلنت

      ركزت السلطنة عىل إعادة هيكلة نظام اإلدارة للدولة بدًءا بالتغيير 

الوزاري يف أغسطس بدمج وزارات ومؤسسات وتوحيد أنماط العمل

مقالمقال
ملف العددملف العدد



43 ينايـــــــــــر
157العــدد

2021 www.araa.sa

اخلمســية العاشــرة باســتثمارات تقــدر بـــ 356 مليــون ريــال عمانــي 
مشــاريع  و6  الســمكي،  لالســتزراع  مشــاريع   6 عبــر  األقــل  علــى 

الســتزراع الروبيــان، ومشــروع الســتزراع الصفيلــح. 
كمــا مت إعــادة هيكلــة شــركات قطــاع االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
النشــطة  األساســية  بالبنيــة  املعنيــة  الشــركات  إدراج  خــالل  مــن 
وغيــر النشــطة؛ كالشــركة الُعمانيــة للنطــاق العريــض وشــركة تقنيــة 
االتصــاالت الفضائيــة وحصــة احلكومــة يف الشــركة الُعمانيــة ألبــراج 
للتكنولوجيــا حتــت  الُعمانــي  الصنــدوق  إلــى  االتصــاالت، إضافــة 
مظلــة املجموعــة الُعمانيــة لالتصــاالت وتقنيــة املعلومــات بهــدف 
حتقيــق أهــداف اقتصاديــة واســتثمارية موحــدة، تعــزز االســتثمار 
كالــذكاء االصطناعــي  الناشــئة  والتقنيــات  الرقمــي  االقتصــاد  يف 
وإنترنــت األشــياء واملــدن الذكيــة والبيانــات الضخمــة وسلســلة الكتــل 
وغيرهــا مــن التقنيــات احلديثــة ومبــادرات الثــورة الصناعيــة الرابعة.
الســلطانية  املراســيم  مــن  سلســلة  بعــد  اإلجــراءات  هــذه  جــاءت 
قوانــن  مــن  مجموعــة  صــدرت  حيــث  األعمــال  بيئــة  لتحســن 
اإلفــالس والشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص والتخصيــص 
واســتثمار رأس املــال األجنبــي يف 2 يوليــو 2019م، مــن أجــل إيجــاد 
بيئــة تشــريعية منظمــة وجاذبــة لالســتثمار وحتديــث التشــريعات 
والقوانــن لتعزيــز تنافســية االقتصــاد العمانــي. كمــا ســعت الســلطنة 
إلــى تبســيط اإلجــراءات والتصاريــح وإتاحــة احلوافــز وفتــح مجــاالت 
جديــدة للمســتثمر األجنبــي تشــمل مشــاريع اســتراتيجية تســهم يف 
التنميــة، كذلــك تشــجيع القطــاع اخلــاص علــى االســتثمار يف مشــاريع 
البنيــة التحتيــة واخلدمــات العامــة للمســاهمة يف تنويــع مصــادر 
األنشــطة  وإدارة  خــالل متلــك  مــن  دوره  وزيــادة  القومــي  الدخــل 
واملعرفــة  واخلبــرات  االســتثمارات  وجــذب  املختلفــة  االقتصاديــة 

والتكنولوجيــا احلديثــة. 

دور القطاع الخاص يف تحقيق التنمية ورؤية عمان 2040
 يف ضــوء إعــادة هيكلــة االقتصــاد لتقليــل االعتمــاد علــى النفــط 
والغــاز، تســعى الســلطنة إلــى دعــم القطــاع اخلــاص ليلعــب دوًرا 
فاعــاًل يف التنميــة وحتريــك األنشــطة االقتصاديــة وحتقيــق التنويــع 
املــوارد  مــن  وتعظيــم االســتفادة  فــرص عمــل  االقتصــادي وخلــق 
الطبيعيــة املتاحــة نظــًرا لقدرتــه الفائقــة علــى ترشــيد اســتخدام 
ــة.  ــة والربحي ــن اإلنتاجي ــة م ــدالت عالي ــق مع ــادرة وحتقي ــوارد الن امل
األساســية  البنيــة  يف  االســتثمار  خــالل  مــن  الدعــم  هــذا  ظهــر 
الالزمــة لتطويــع القطــاع اخلــص مثــل املطــارات واملوانــئ وشــبكة 
الطــرق واملناطــق الصناعيــة واالقتصاديــة واحلــرة وتســهيل حصــول 
الشــركات اخلاصــة علــى القــروض واالئتمانيــات املاليــة الالزمــة 
لتمويــل املشــاريع االســتثمارية، باإلضافــة إلــى السياســات املاليــة 
والنقديــة وسياســات احلوافــز التشــجيعية مثــل اإلعفــاءات اجلمركية 

والضريبيــة للمــدد تصــل إلــى عشــر ســنوات يف املناطــق االقتصاديــة 
اخلاصــة واملناطــق احلــرة.  

وتواصــل الســلطنة دورهــا لدعــم القطــاع اخلــاص مــن خــالل سياســة 
اخلصخصــة وبيــع أصــول الدولــة يف القطاعــات اإلنتاجيــة للشــركات 
اخلاصــة كوســيلة لتوســيع ملكيــة هــذا القطــاع وزيــادة قدراتــه املاليــة 
ــى  ــك تشــجيع الشــركات اخلاصــة عل ــة، وكذل ــة والتصديري واإلنتاجي
ــة خصخصــة قطــاع  ــد جنــاح جترب ــات بع املنافســة يف قطــاع اخلدم
الكهربــاء. لــذا قامــت احلكومــة بإصــدار ومراجعــة اإلطــار القانونــي 
والتشــريعي املنظــم ألنشــطة القطــاع اخلــاص مثــل قانــون الشــركات 
وقانــون اإلفــالس واالســتثمار األجنبــي والشــراكة بــن القطاعــن 
العــام واخلــاص، ممــا أدى إلــى زيــادة عــدد املؤسســات االقتصاديــة ملــا 
يزيــد عــن 300 ألــف شــركة ربحيــة وغيــر ربحيــة، منهــا 45 ألف شــركة 
صغيــرة ومتوســطة مســجلة بريــادة، إنشــاء خمســة آالف شــركة منهــا 

خــالل العشــرة أشــهر األولــى مــن عــام 2020م. 
وتؤكــد دراســة تطبيقيــة يقــوم بهــا الباحــث أنــه بالرغــم مــن الصعوبــات 
التــي يواجهــا القطــاع اخلــاص نظــًرا لآلثــار الســلبية الناجتــة عــن 
انخفــاض أســعار النفــط وقلــة االســتثمارات احلكوميــة واإلغــالق 
أن  إال  كوفيــد-19  كورونــا  جائحــة  عــن  املترتــب  واجلزئــي  الكلــي 
إســهامات القطــاع اخلــاص يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي بــدأت يف 
التحســن حيــث قــدرت نســبته بحوالــي 16% عــام 2017م، كان نصيــب 
القطــاع اخلــاص مــن االســتهالك حوالــي 39.7%، بينمــا تراوحــت 
نســبته بــن 30% و35% مــن إجمالــي التكويــن الرأســمالي الثابــت 
ــدور الهــام للقطــاع  ــى ال )العــام واخلــاص(. كمــا أفــادت الدراســة عل
اخلــاص يف خلــق الوظائــف، حيــث وصــل متوســط نســبة العمالــة يف 
القطــاع اخلــاص حوالــي 78% مــن إجمالــي القــوة العاملــة يف الســلطنة 
خــالل العشــر ســنوات املاضيــة. فبالرغــم مــن قــدرة القطــاع علــى 
ــة  ــل العمال ــن قب ــا يشــغل م ــرة اال أن معظمه ــل كبي ــر فــرص عم توفي
ــة  ــا عمال ــة العظمــى منه ــى 84% وأن الغالبي الوافــدة بنســبة تصــل إل
غيــر ماهــرة ممــا يؤثــر ســلًبا علــى معــدل اإتاجيــة العامل يف الســلطنة. 

دور غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان يف مواجهــة تداعيــات جائحــة 
ــد-19 كوفي

ال شــك أن جائحــة كورونــا كوفيــد-19 أصابــت االقتصــاد العمانــي 
بالشــلل شــبه التــام ملــدة تزيــد علــى ثالثــة أشــهر )أبريــل – يونيــو 
2020م( مت خاللهــا إغــالق املؤسســات التجاريــة والصناعيــة ووقــف 
واجلامعــات  املــدارس  وتوقــف  الداخلــي  والنقــل  الطيــران  حركــة 
وحتويــل الدراســة إلــى منصــات إلكترونيــة ممــا أدى إلــى انكمــاش 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي للســلطنة بنســبة تصــل إلــى 4% تقريًبــا خالل 
2020م. كانــت الشــركات الصغيــرة واملتوســطة مــن أكثــر املتضرريــن 
باجلائحــة نظــًرا لفــرض اإلغــالق التــام واجلزئــي وقلــة الطلــب علــى 
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باملؤسســات  العمــل  عــن  العمالــة  وتوقــف  واخلدمــات  املنتجــات 
وصعوبــة حركــة التنقــل ممــا اضطــر معظــم الشــركات إلــى الغلــق أو 
تســريح جــزء كبيــر مــن العمالــة وتخفيــض املرتبــات وتأجيــل املشــاريع 

االســتثمارية والتوســعية.   
منــذ بدايــة األزمــة يف فبرايــر 2020م، قدمــت غرفــة جتــارة وصناعــة 
ــة  ــع احلكوم ــي واللوجيســتي والتنســيق م ــان كل الدعــم املعلومات عم
وســلطات البلديــة واملصــارف مــن أجــل توفيــر الدعــم والتخفيــف مــن 
حــدة األزمــة علــى الشــركات الصغيــرة واملتوســطة. قامــت الغرفــة 
أيًضــا بعقــد سلســلة مــن النــدوات مــع رجــال األعمــال للتعــرف علــى 
الصعــاب التــي تواجههــم ومــدى فاعليــة املســاعدات التــي تقدمهــا 
قوائــم  دوري  بشــكل  الغرفــة  أعــدت  كمــا  للشــركات،  احلكومــة 
باحلوافــز املطلوبــة للشــركات ورفعهــا إلــى اللجنــة العليــا ملتابعــة 
ــا والبنــك املركــزي مــن أجــل إلغــاء الرســوم  تداعيــات جائحــة كورون
اخلاصــة بالتصاريــح وتأجيــل ســداد القــروض وزيــادة مدتهــا إلــى 
15 عــام وتوفيــر الســيولة مــن قبــل القطــاع املصــريف وخفــض ســعر 
الفائــدة وتســهيل االئتمــان واإلجــراءات اجلمركيــة والضريبيــة ملــدد 

ــة وســتة أشــهر.  ــراوح بــن ثالث تت
امتــد دور غرفــة جتــارة وصناعــة عمــان يف مواجــه آثــار اجلائحــة مــن 
خــالل إنشــاء صنــدوق لدعــم شــركات القطــاع اخلــاص مبســاهمة 
قدرهــا مليــون ريــال عمانــي ملســاعدة الشــركات الصغيرة واملتوســطة، 
والتواصــل مــع اجلهــات احلكوميــة، وتشــجيع الشــركات علــى مواصلــة 

ــة جتــارة  ــة. وكان لغرف ــة يف القطاعــات املختلف أنشــطتها االقتصادي
وصناعــة عمــان دور جوهــري يف توجيــه شــركات القطــاع اخلــاص 
بالعمــل علــى توفيــر االحتياجــات األساســية مــن املــواد الغذائيــة 
عــن  الناجتــة  اآلثــار  ملواجــه  الالزمــة  واألدويــة  الطبيــة  واألجهــزة 
ــر 2020م.  ــة ظهورهــا بالســلطنة يف فبراي ــذ بداي ــا من جائحــة كورون

عالقة سلطنة عمان مع دول مجلس التعاون الخليجي
إن قــدرة الســلطنة يف احلفــاظ علــى ثوابــت سياســتها اخلارجيــة 
ــاع الســلطنة  ــى اقتن ــن طــارق يشــير إل ــم ب ــي الســلطان هيث ــد تول بع
بضــرورة نــزع فتيــل الصراعــات اإلقليميــة والتركيــز علــى مســائل 
صفحــات  طــي  كذلــك  اإلقليمــي،  االقتصــادي  والتكامــل  التنميــة 
املاضــي التــي شــابها تبايــن يف املواقــف مــع الســعودية واإلمــارات مــن 
قضايــا شــديدة اخلــالف واحلساســية مثــل توســيع مجلــس التعــاون 
اخلليجــي وثــورات الربيــع العربــي واألزمــة القطريــة. وبالتالــي ميكــن 
ــب دور جوهــري يف رأب الصــدع يف الوضــع السياســي  للســلطنة لع
ملجلــس التعــاون اخلليجــي مــن خــالل توظيــف السياســية اخلارجيــة 
العمانيــة يف حــل أكثــر أزمــات املنطقــة تعقيــًدا وهــي األزمــة القطريــة 
وأزمــة اليمــن والصــراع الســعودي / اإليرانــي. إن عــدم توظيــف 
هــذا الــدور يعــد فشــال وتقاعًســا يف حــل اخلالفــات اإلقليميــة، 
حيــث ثبــت بالفعــل جنــاح الســلطنة يف تســهيل املفاوضــات والتوصــل 
إلــى تفاهمــات يف مســائل مــن أكثــر القضايــا تعقيــًدا علــى املســتوى 

يف  المواطنين  ثقة  لتعزيز  أداة  الحوكمة  السلطنة  اتخذت    

الحكومة وزيادة مشاركتها يف التنمية الستقرار المجتمع ورفاهيته
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الدولــي وهــو االتفــاق النــووي بــن إيــران والــدول العظمــي يف يوليــو 
2015م.

هنــاك حاجــة إلــى االســتفادة مــن العالقــات املتوازنــة للســلطنة مــع 
دول اجلــوار مــن خــالل إعــادة النظــر مــن قبــل الســعودية واإلمــارات 
يف الــدور اإلقليمــي للســلطنة والــذي ميكــن مــن خاللــه الوســاطة 
للســلطنة  احملايــد  املوقــف  واســتغالل  القطريــة،  األزمــة  حلــل 
ــن  ــب دور الوســاطة م ــة الصحــراء للع ــم تشــارك يف عاصف ــي ل والت
ــا رئيســًيا  ــره طرًف ــي والــذي تعتب خــالل عالقتهــا مــع جماعــة احلوث
ــدة  ــق جدي ــة السياســية لوضــع خارطــة طري يجــب دمجــه يف العملي
لليمــن إلنهــاء األزمــة السياســية واإلنســانية ، فيمكــن أن يتحــول 
ــه بنفــس  ــد إلــى مصــدر للتعــاون واالســتفادة من هــذا املوقــف احملاي
الطريقــة التــي اســتفادت منهــا الــدول الكبــرى يف إبــرام اتفاقهــا مــع 
إيــران منــذ خمــس ســنوات مــن أجــل الوصــول إلــى تفاهمــات إقليميــة 
خليجيــة تزيــل اخلالفــات القائمــة بشــأن التدخــالت اإليرانيــة يف 
شــؤون الــدول املجــاورة وحتــد مــن ســباق التســلح وحتفــظ األمــن 

والســلم يف املنطقــة. 

ويف إطــار العالقــات التجاريــة بــن الســلطنة ودول مجلــس التعــاون 
اخلليجــي، تعتبــر ســلطنة عمــان مــن أكثــر الــدول اخلليجيــة تكامــاًل 
مــع  واخلدمــات  الســلع  يف  التجــاري  التبــادل  حيــث  مــن  وتعاوًنــا 
اخلليجــي.  التعــاون  مجلــس  األعضــاء يف  األخــرى  دول  اخلمســة 
يشــير جــدول 1 أن اإلمــارات والســعودية أهــم احللفــاء التجاريــن 
ــات  ــن املاضيــن. كمــا تشــير اإلحصائي ــى مــدى العقدي للســلطنة عل
إلــى حتســن تدريجــي يف العالقــات التجاريــة العمانيــة القطريــة منــذ 
عــام 2010م، ووصلــت التجــارة البينيــة بينهمــا إلــى مســتويات عاليــة 
بعــد فــرض الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومصــر احلصــار علــى 

دولــة قطــر يف 5 يونيــو 2017م. ففــي عــام 2019م، وصلــت نســبة 
التجــارة البينــة بــن قطــر وعمــان إلــى 95% مــن إجمالــي التجــارة 

ــاون اخلليجــي.  ــس التع ــع دول مجل ــة لقطــر م البيني
توضــح البيانــات املتوفــرة للتجــارة اخلارجيــة أن الســلطنة حتقــق 
النفطيــة  الصــادرات  بفضــل  الســلعي  امليــزان  مريًحــا يف  فائًضــا 
ــي  ــا تعان ــي يف 2019م، إال أنه ــال عمان ــار ري ــي بلغــت 6.95 ملي والت
ــال عمانــي  ــار ري عجــز يف ميــزان اخلدمــات والتــي بلغــت 2.76 ملي
يف نفــس العــام، ممــا يتطلــب جهــوًدا كبيــرة لتعزيــز الصــادرات يف 
ــل  ــل قطــاع الســياحة عمادهــا الرئيســي. ميث ــذي ميث اخلدمــات وال
والغــاز اخلــام ومشــتقاتها اجلــزء األكبــر مــن الصــادرات  النفــط 
العمانيــة، يليهــا الصــادرات غيــر النفطيــة مثــل منتجــات الصناعــات 
الكيماويــة واألســمدة واملنتجــات البالســتيكية واملعدنيــة واألغديــة 
والشــحوم  والزيــوت  ومنتجاتهــا  احليــة  واحليوانــات  واملشــروبات 
احليوانيــة والنباتيــة. يف حــن تســتورد الســلطنة اآلالت واألجهــزة 
واملعــدات الكهربائيــة والســيارات ومعــدات النقــل ومعظــم املنتجــات 
الزراعيــة والصناعيــة والوقــود واملعــادن املصنعــة، حيــث بلغــت القيمة 

اإلجماليــة للــواردات 8.49 مليــار ريــال عمانــي يف 2019م. 
يشــير جــدول 1 أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة هــي الشــريك التجــاري 
مثلــت  حيــث  والــواردات،  الصــادرات  حيــث  مــن  للســلطنة  األول 
الصــادرات غيــر النفطيــة العمانيــة إلــى اإلمــارات مــا يقــرب مــن 
51% مــن إجمالــي الصــادرات إلــى دول املجلــس يف 2017م، قبــل 
املركــز  الســعودية يف  تأتــي  إلــى 44.4% يف 2019م.   انخفاضهــا 
النفطيــة  غيــر  الصــادرات  إجمالــي  مــن   %26.4 بنســبة  الثانــي 
العمانيــة إلــى دول املجلــس يف 2019م، ثــم قطــر بنســبة %23.2 
يف نفــس العــام. وصلــت نســبة الكويــت مــن الصــادرات غيــر نفطيــة 
النفطيــة، يف حــن  عمانيــة 3.3% مــن إجمالــي الصــادرات غيــر 

2019م. 2.6% يف  البحريــن  ســجلت 

املصدر: قاعدة بيانات األمم املتحدة كومتريد ٢٠٢٠.
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أمــا بالنســبة للــواردات فتعتمــد عمــان بشــكل رئيســي علــى دول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي. يف 2019م، اســتوردت عمــان %82.5 
ــال  ــار ري ــس )البالغــة 4.86 ملي ــي واردتهــا مــن دول املجل مــن إجمال
عمانــي( مــن اإلمــارات. جــاءت الســعودية يف املرتبــة الثانيــة بنســبة 
8% مــن إجمالــي الــواردات مــن دول املجلــس. تأتــي قطــر يف املرتبــة 
الثالثــة بنســبة 5.5% مــن إجمالــي الــواردات مــن دول املجلــس، تليهــا 
مــن  الســلطنة  واردات  تــزد  لــم  بنســبة 3.6%، يف حــن  البحريــن 

الكويــت عــن 0.3% يف 2019م.  

تفاؤل السلطنة بالعام الجديد والنهضة المتجددة
تتطلــع ســلطنة عمــان إلــى العــام اجلديــد 2021م. بنــوع مــن التفــاؤل 
احلــذر نظــًرا آلن التداعيــات االقتصاديــة جلائحــة كوفيــد-19 كانــت 
أقــل تأثيــًرا علــى االقتصــاد العمانــي ممــا كان متوقًعــا يف بدايــة 
األزمــة ومــن املتوقــع أن يتعافــى االقتصــاد مبعــدل منــو يتــراوح بــن 
2% و2.5% خــالل العــام املقبــل. ســاعد إنتــاج اللقــاح املضــاد لفيــروس 
كوفيد-19علــى زيــادة درجــة التفــاؤل للتغلــب علــى اجلائحــة وإعــادة 
احليــاة إلــى طبيعتهــا، ممــا يشــجع املؤسســات اإلنتاجيــة علــى العمــل 
ــب  ــادة الطل ــي زي ــل ديســمبر 2019م، وبالتال ــا التشــغيلية قب بقدراته
علــى مصــادر الطاقــة مــن النفــط واحتماليــة ارتفــاع أســعاره إلــى مــا 

فــوق 65 دوالر للبرميــل. 
الوضــع  املتوقــع حتســن  مــن  واملتوســط،  القصيــر  املســتوى  علــى 
املالــي للســلطنة نتيجــة ارتفــاع أســعار النفــط اخلــام، والــذي تعــدى 
حاجــز 50 دوالر للبرميــل يف األســبوع الثانــي مــن ديســمبر ألول 

ــراض اخلارجــي  ــك احلــد مــن االقت ــة اجلائحــة، كذل ــذ بداي مــرة من
حيــث وصلــت نســبة الديــن اخلارجــي حوالــي 77% مــن النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي، ممــا يحســن النظــرة الســلبية لالقتصــاد وقدرتــه علــى 
االلتــزام بســداد الديــن وبالتالــي رفــع التصنيــف االئتمانــي للســلطنة. 
ــة  ــة القطري ــا حــدوث انفراجــه يف األزمــة اخلليجي ــع أيًض مــن املتوق
ممــا يســاعد علــى تفعيــل التعــاون االقتصــادي والتجــاري مــع دول 
مجلــس التعــاون لتحقيــق التكامــل القائــم علــى املزايــا النســبية لــكل 

دولــة. 

  أمــا علــى املســتوى املتوســط والطويــل فمــن املتوقــع أن تشــهد 
الســلطنة قفــزة نوعيــة يف التنميــة االقتصاديــة مــن خــالل التطبيــق 
احلــازم خلطــة االســتدامة املاليــة 2020-2024م، واخلطــة اخلمســية 
التــي يشــرف علــى  العاشــرة 2021-2026م، ورؤيــة عمــان 2040 
تصميمهــا وتنفيذهــا الســلطان هيثــم بــن طــارق. أن ســرعة وطبيعــة 
ــدل  ــي والتشــريعي ت ــاز اإلداري واملال ــة يف اجله اإلصالحــات الهيكلي
علــى رغبــة الســلطان اجلديــد يف إحــداث نهضــة متجــددة -علــى 
غــرار النهضــة التــي بدأهــا الســلطان قابــوس -تــؤدي إلــى انضمــام 

ــة.  ــدول املتقدم ــى مصــاف ال الســلطنة إل

جدول 1: التبادل التجاري لسلطنة عمان مع دول مجلس التعاون اخلليجي 2017-2019 م، )مليون ريال عماني( املصدر: اإلدارة العامة للجمارك واملركز الوطني لإلحصاء واملعلومات

* رئيس كريس بحثي غرفة تجارة وصناعة عامن للدراسات االقتصادية
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يستورد العرب 65% من القمح و110مليارات دوالر لواردات الغذاء

التكاتـف العربـي أمام كـوارث 2020 خفف 
تداعيهـا وطًور مسـار التكامل

شــهد عــام 2020م، العديــد مــن األحــداث العامليــة واإلقليميــة التــي تركــت آثــاًرا اقتصاديــة ســلبية علــى العالــم العربــي لعــل 
أبرزهــا كان انتشــار جائحــة كورونــا يف الربــع األول مــن العــام عندمــا أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة يف 11 مــارس اعتبــار 
كورونــا جائحــة عامليــة، وقــد ترتــب علــى ذلــك الكثيــر مــن االنعكاســات االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى مختلــف دول العالــم 
ــي يف هــذا  ــم العرب ــا العال ــي يواجهه ــدة الت ــل األزمــة الوحي ــا متث ــم تكــن جائحــة كورون ــة، ول ــدول العربي ــا ال ــي مــن بينه والت
العــام وإمنــا كان علــى العالــم العربــي أن يواجــه أزمــات أخــرى تفــرض عليــه الكثيــر مــن التكاتــف والدعــم والعمــل اجلماعــي 
لتجاوزهــا، لعــل مــن أهمهــا كارثــة انفجــار مرفــأ بيــروت يف 4 أغســطس، ثــم فيضانــات الســودان. يف املقابــل، لــم يخلــو عــام 
2020م، مــن بعــض األحــداث اإليجابيــة والتــي مــن بينهــا انطــالق مســبار األمــل اإلماراتــي يف 20 يوليــو إلــى املريــخ مــع مــا 
ــة بهــذا املجــال العلمــي الهــام، وجنــاح قمــة مجموعــة العشــرين  ــدول العربي ــم باهتمــام ال ــر مــن إشــارات للعال ــه اخلب يحمل
بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية يف نوفمبــر ثــم بــدء اإلعــالن يف عــدد مــن الــدول العربيــة عــن وصــول اللقاحــات اخلاصــة 
بفيــروس كورونــا مــع آخــر شــهر يف عــام 2020م، وهــو مــا يعــزز اآلمــال يف اجتــاه األوضــاع إلــى التحســن مــع بدايــات عــام 
جديــد 2021م. نســتعرض فيمــا يلــي حــال االقتصــاد العربــي يف مطلــع عــام 2020م، ثــم طبيعــة األزمــات التــي تعرضــت لهــا 
دول املنطقــة وآثارهــا االقتصاديــة، وكيــف كانــت اســتجابة مؤسســات العمــل العربــي املشــترك يف التخفيــف مــن اآلثار الســلبية 

لتلــك األزمــات، ثــم نختــم باستشــراف أهــم معالــم األوضــاع االقتصاديــة للعالــم العربــي يف عــام 2021م.

د. محمود فتح اهلل

حال االقتصاد العربي مطلع عام 2020:
دخلــت الــدول العربيــة عــام 2020م، مبعــدالت منــو متواضعــة نتيجــة 
الســتمرار ضعــف النمــو يف الــدول املصــدرة الرئيســية للنفــط عقــب 
التقلبــات التــي شــهدتها أســعار النفــط، والنمــو العاملــي غيــر املســتقر 
يف العــام الســابق 2019م، حيــث ســجل النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
 2.7 حوالــي  كمجموعــة  العربيــة  الــدول  يف  اجلاريــة  باألســعار 
ترليونــات دوالر عــام 2019م، بنمــو قــدره 1.6 % باملقارنــة مــع 7.9 
%عــام 2018م. ونتيجــة لذلــك تراجــع متوســط نصيــب الفــرد مــن 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي مــن حوالــي 6684 دوالًرا إلــى حوالــي 6651 

دوالًرا. 
كمــا تبــن تقديــرات الفقــر يف الــدول العربيــة مطلــع عــام 2020م، أن 
حوالــي 40 % مــن عــدد الســكان يعيشــون حتــت خــط الفقــر الدولــي 
أي بدخــل أقــل مــن 2.75 دوالًرا أمريكًيــا يف اليــوم باســتخدام معيــار 
تعــادل القــوة الشــرائية، هــذا باإلضافــة إلــى التراجــع يف حتقيــق 
أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقــة بالقضــاء علــى الفقــر وعــدم 
املســاواة يف املنطقــة، حيــث يقــدر أن حوالــي 15 % مــن الفقــراء 
يعانــون مــن الفقــر احلــاد وأن نســبة 83.4 % منهــم يقطنــون املناطــق 
ــة  ــدول العربي ــر يف عــدد مــن ال ــة. ومــن أســباب انتشــار الفق الريفي

عــدم تكافــؤ الفــرص االقتصاديــة وضعــف الوصــول إلــى اخلدمــات 
األساســية بــن مختلــف أفــراد املجتمــع.

ــة  ــدول العربي ــي لل ــي اإلجمال ــاجت احملل ــكل القطاعــي للن ويُظهــر الهي
النــاجت احمللــي  االســتخراجية يف  الصناعــات  انخفــاض مســاهمة 
ــة مــع 26.9  ــي 24.8 % باملقارن ــغ حوال ــي عــام 2019م، لتبل اإلجمال
% عــام 2018م، وذلــك نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط يف األســواق 
العامليــة واتفــاق دول منظمــة أوبــك مــع الــدول املصــدرة للنفــط مــن 
خــارج املنظمــة علــى تخفيــض اإلنتــاج، ممــا أدى إلــى انخفــاض حصــة 
قطاعــات اإلنتــاج الســلعي مــن 50.3 % إلــى حوالــي 48.5 % مــن 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي، وحتســن نســب مســاهمة قطــاع اخلدمــات.  
وشــهدت بنود اإلنفاق يف الناجت يف عام 2019م، تغيرات باملقارنة مع 
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مقارنــًة بـــنسبة 121.4 %يف العــام 2018م.
بالنســبة حلــال مؤشــرات الديــن العــام للــدول العربيــة مطلــع عــام 
2020م، فقــد شــهد إجمالــي رصيــد الديــن اخلارجــي للــدول العربيــة 
ــار دوالر  ــي 28 ملي ــا بحوال ــات كمجموعــة ارتفاًع ــا بيان املتوفــرة عنه
مســجاًل نســبة منــو بلغــت 9.7 % ليصــل إلــى حوالــي 315.2 مليــار 
دوالر  مليــار  بحوالــي 287.2  مقارنــة  عــام 2019م،  بنهايــة  دوالر 
بنهايــة عــام 2018م، بســبب توجــه عــدد مــن الــدول العربيــة إلــى 
االقتــراض، وإصــدار ســندات وصكــوك الســتقطاب مــوارد خارجيــة 
تدعــم أوضاعهــا املاليــة يف ظــل تراجــع اإليــرادات النفطيــة، وانحســار 
تدفــق املنــح اخلارجيــة، إلــى جانــب احلاجــة ملــوارد ملقابلــة االلتزامــات 
اخلارجيــة واجبــة الســداد خــالل عــام 2019م، وقــد ارتفعــت نســبة 
الديــن العــام اخلارجــي إلــى النــاجت احمللــي اإلجمالــي بالنســبة للــدول 
العربيــة كمجموعــة بحوالــي 0.7 نقطــة مئويــة، لتصــل إلــى حوالــي 
35.3 % بنهايــة عــام 2019م، مقارنــة بنســبة بلغــت حوالــي 34.6 % 
بنهايــة عــام 2018م. جــاء ذلــك كمحصلــة لتســاُرع وتيــرة منــو الديــن 
العــام اخلارجــي، مقارنــة بنمــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي باألســعار 
االحتياطيــات  إجمالــي  تراجــع  2019م،  عــام  وشــهد  اجلاريــة. 

الســنة الســابقة حيــث زادت حصــص االســتهالك العائلي واالســتثمار 
مقابــل تراجــع طفيــف يف االســتهالك احلكومــي وانخفــاض بحوالــي 
ثــالث نقــاط مئويــة يف حصــة فجــوة املــوارد. وقــدرت نســبة االدخــار 
احمللــي مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي العربــي يف العــام 2019م، نحــو 
31.6 %، مقارنــًة بحوالــي 33.3 % لعــام 2018م، أي بانخفــاض بلــغ 
حوالــي 1.7 نقطــة مئويــة، ويعــود ســبب ذلــك إلــى انخفــاض عوائــد 
الرئيســية  املصــدرة  العربيــة  الــدول  النفــط خاصــة يف  صــادرات 
للنفــط، وصعوبــة تخفيــض اإلنفــاق االســتهالكي بشــكل كبيــر خاصــًة 

يف ظــل الظــروف الداخليــة التــي شــهدتها بعــض الــدول العربيــة. 
أمــا عــن التجــارة اخلارجيــة للــدول العربيــة، فلــم تكــن أفضــل حــاالً 
حيــث تراجعــت قيمــة الصــادرات العربيــة مــن الســلع واخلدمــات إلــى 
1215 مليــار دوالر يف عــام 2019م، أي بنســبة 5.4 % باملقارنــة مــع 
عــام 2018م، يف حــن بلغــت قيمــة الــواردات العربيــة مــن الســلع 
واخلدمــات يف العــام 2019م، حوالــي 1066 مليــار دوالر بارتفــاع 
نســبته 0.7 % مقارنــة مــع العــام 2018م. وبذلــك تراجعــت نســبة 
مــن  العربيــة  الــواردات  إلــى إجمالــي  العربيــة  الصــادرات  تغطيــة 
بلغــت حوالــي 114.1 %  إذ  العــام 2019م،  الســلع واخلدمــات يف 

   ســـجل الناتـــج المحـــيل اإلجمـــايل للـــدول العربيـــة 2.7 ترليونـــات 

2018 %عـــام   7.9 مـــع  مقارنـــة   %  1.6 بنمـــو   2019 عـــام  دوالر 
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االقتصــادي العاملــي.
مــن جانــب آخــر، تأثــرت الصناعــة النفطيــة كغيرهــا مــن القطاعــات 
الصناعيــة باجلائحــة. فاإلغالقــات املتعــددة قلصــت الطلــب علــى 
ــذات يف  ــا، بال ــل يومًي ــون برمي ــى 80 ملي ــي 100 إل ــن حوال ــط م النف
ــع الثانــي مــن الســنة. وانخفضــت األســعار مــن حوالــي 80-70  الرب
دوالًرا للبرميــل قبــل اجلائحــة إلــى 20-30 دوالًرا، لتســتقر خــالل 
األشــهر األخيــرة مــن العــام علــى حوالــي 40-45 دوالًرا لبرميــل نفــط 
برنــت. وقــد حاولــت منظمــة »أوبــك« طــوال هــذه الفتــرة احملافظــة 
ــة  ــى يف هــذه احملاول ــت اخلطــوة األول ــى اســتقرار األســواق، وكان عل
اتفــاق الدولتــن النفطيتــن الكبريــن، الســعودية وروســيا، علــى العمل 
ســوًيا علــى نطــاق واســع، مــن خــالل تأســيس مجموعــة )أوبــك+( مــن 
أكثــر مــن 20 دولــة مصــدرة. وعلــى ضــوء انخفــاض الطلــب، خفضــت 
املجموعــة إنتاجهــا إلــى 7.7 مليــون برميــل يومًيــا. واجهــت )أوبــك+( 
ــاج يف ظــروف  ــض اإلنت ــا لتخفي ــا خطًط ــا تبنيه ــات عــدة. أوله حتدي
غامضــة غيــر مســبوقة. وقــد أثــارت اجلائحــة آثــاًرا اقتصاديــة مهمــة 
يف ســوق النفــط، منهــا خطــورة االعتمــاد الكلــي للــدول املصــدرة علــى 
ــت نظــر املســؤولن  ــة أخــرى. ولفت ــع النفطــي دون مصــادر مالي الري
واملراقبــن إلــى تقلــص التلــوث البيئــي واملناخــي النخفــاض انبعاثــات 
ثانــي أوكســيد الكربــون، األمــر الــذي أخــذ يســرع مــن تأكيــد التزامات 

بعــض الــدول الكبــرى باتفاقيــة باريــس للمنــاخ.

انفجار مرفأ بيروت:
تســبب االنفجــار الضخــم الــذي حــدث يف مرفــأ بيــروت يف الرابــع من 
أغســطس يف أضــرار كبيــرة يف املرفــأ وتهشــيم الواجهــات الزجاجيــة 
للمبانــي واملنــازل يف معظــم أحيــاء العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، وقــد 
أشــخاص  مــن 204  أكثــر  مقتــل  اللبنانيــة  الصحــة  وزارة  ســّجلت 
ــن عــن تضــّرر مباشــر لنحــو  ــر مــن 6500 آخريــن، وأُعل ــة أكث وإصاب
50 ألــف وحــدة ســكنية، وأصبــح حوالــي 300 ألــف شــخص بــال 
مــأوى، وقــد قــدر محافــظ بيــروت اخلســائر املاديــة األوليــة الناجمــة 
وقــد  أمريكــي.  دوالر  مليــار   15 إلــى   10 بــن  مــا  االنفجــار  عــن 
امتــدت األضــرار إلــى آالف املنــازل علــى بعــد كيلومتــرات مــن موقــع 
االنفجــار، وقــد أعلــن محافــظ بيــروت العاصمــة مدينــة منكوبــة، يف 
حــن أعلــن رئيــس الــوزراء اللبنانــي اليــوم التالــي )5 أغســطس( يــوم 
حــداد وطنــي، ومت إعــالن حالــة الطــوارئ. وقــد قــدر البنــك الدولــي 
ــاج  ــارات دوالر ويحت ــن 6,7 و8,1 ملي ــة ب أضــرار وخســائر اقتصادي
لبنــان بشــكل عاجــل إلــى مــا بــن 605 و760 مليــون دوالر للنهــوض 
مجــدًدا. وتقــدر األضــرار يف املمتلــكات بــن 3,8 و4,6 مليــارات دوالر 
فيمــا أدى إلــى خســائر اقتصاديــة ناجمــة عــن تراجــع إنتــاج مختلــف 
ــج  ــارات دوالر وفــق نتائ قطاعــات االقتصــاد مبــا بــن 2,9 و3,5 ملي
التقييــم األولــي لألضــرار واحلاجــات الــذي قادتــه األمم املتحــدة 
واالحتــاد األوروبــي حتــى نهايــة أغســطس، وكانــت القطاعــات األكثــر 
تضــرًرا هــي اإلســكان والنقــل والتــراث الثقــايف )مبــا يف ذلــك املواقــع 
احملفوظــات  ودور  واملســارح  الوطنيــة  واملعالــم  واألثريــة  الدينيــة 

اخلارجيــة الرســمية للــدول العربيــة بنســبة طفيفــة بلغــت نحــو 0.5 % 
لتبلــغ حوالــي 1025.3 مليــار دوالر، مقارنــة مــع احتياطيــات قدرهــا 
1030.9 مليــار دوالر يف العــام الســابق، وقــد ارتفــع إجمالــي رصيــد 
الديــن العــام اخلارجــي القائــم يف ذمــة الــدول العربيــة كمجموعــة 
واملتوفــرة عنهــا بيانــات بحوالــي 28 مليــار دوالر مســجاًل نســبة زيــادة 
بلغــت حوالــي 9.7 % ليبلــغ حوالــي 315.2 مليــار دوالر بنهايــة عــام 
ــة عــام 2018م. ــار دوالر بنهاي ــي 287.2 ملي ــة بحوال 2019م، مقارن

يبــدو جلًيــا مــن العــرض الســابق أن العالــم العربــي بــدأ عــام 2020م، 
بأوضــاع اقتصاديــة ليســت جيــدة يف مجملهــا، أي أن نقطــة البدايــة 
باألســاس وقبــل مواجهــة أيــة أزمــات كانــت متدهــورة عــن الســنوات 

الســابقة يف معظــم املؤشــرات االقتصاديــة الكليــة. 

األزمات وتبعاتها االقتصادية يف عام 2020:
:Covid-19 كورونا

أدى إعــالن منظمــة الصحــة العامليــة يف 11 مــارس 2020م، اعتبــار 
كافــة  يف  كبيريــن  واضطــراب  ذعــر  إلــى  عامليــة  جائحــة  كورونــا 
تقريــر  يتوقــع  حيــث  العالــم،  مســتوى  علــى  االقتصــاد  قطاعــات 
الحتــاد الغــرف العربيــة أن يخســر العالــم العربــي بســبب إجــراءات 
عمــل  فرصــة  مليــون   1.7 احلركــة  وتقييــد  االجتماعــي  التباعــد 
عــام 2020م، مبــا يرفــع معــدل البطالــة بنســبة 1.2%. وســوف يقــع 
ــا أدت اجلائحــة  ــات كم ــق قطاعــات اخلدم ــى عات ــر عل ــبء األكب الع
إلــى التأثيــر ســلبًيا علــى سالســل اإلمــداد العامليــة املتعلقــة باإلنتــاج 
اللوجســتيات  مــن  الكثيــر  وغيرهــا  والتوزيــع  والنقــل  والتصنيــع 
األمــن  وتهديــد  الغــذاء  إمــدادات  بنقــص يف  يهــدد  املتصلــة، مبــا 
ــي مــن  ــاء الذات ــي، خاصــة مــع نقــص معــدالت االكتف ــي العرب الغذائ
الســلع الغذائيــة األساســية يف معظــم الــدول العربيــة حيــث يســتورد 
ــا ال  ــق م ــح، وينف ــن القم ــن اســتهالكه م ــي نحــو 65% م ــم العرب العال
ــع أن  ــة. ويتوق ــواردات الغذائي ــى ال ــارات دوالر عل يقــل عــن 110 ملي
تســجل الصــادرات والــواردات العربيــة انكماًشــا ســوف تنعكــس آثــاره 
علــى مؤسســات األعمــال التجاريــة والصناعــات يف شــتى القطاعــات 
وباألخــص قطاعــات التعديــن والصناعــات الكيماويــة وامليكانيكيــة 
والكهربائيــة وغيرهــا مــن القطاعــات األكثــر تأثــًرا باالنقطاعــات 
ــة  ــر بالتبعي ــة. وســوف تتأث ــت يف سالســل التجــارة العاملي ــي حدث الت
أن  ينتظــر  حيــث  كبيــر،  حــد  إلــى  العربيــة  اجلمركيــة  اإليــرادات 
تتراجــع اإليــرادات الضريبيــة العربيــة عــام 2020م، مبــا يتــراوح بــن 
ــار دوالر للســيناريو  ــدل و20 ملي ــارات دوالر للســيناريو املعت 7.9 ملي
األســوأ. كمــا ســتتراجع اإليــرادات اجلمركيــة العربيــة مبــا يتــراوح بن 
1.8 مليــارات دوالر و5 مليــارات دوالر. وســتكون التأثيــرات الســلبية 
التعريفــات  تعتمــد علــى  التــي  الــدول  بشــكل خــاص يف  ملموســة 
اجلمركيــة كمصــدر أساســي لإليــرادات احلكوميــة. ومــن املتوقــع أن 
تتراجــع كذلــك العائــدات احلكوميــة العربيــة مــن مصــادر أخــرى مــن 
الضرائــب غيــر املباشــرة بنســب تتــراوح بــن 6.1 مليــارات دوالر 
و14.9 مليــارات دوالر اعتمــاًدا علــى الســيناريو املفتــرض لالنكمــاش 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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مــع تبعــات جائحــة "كوفيــد 19" دعــا فيــه إلــى تعزيــز التنســيق العربــي 
النظــر  مــع  "كوفيــد 19"  التداعيــات الصحيــة ألزمــة  يف مواجهــة 
يف تقــدمي الدعــم الــالزم للــدول العربيــة األكثــر احتياًجــا حســب 
ــن  ــدد م ــدت اجتماعــات اســتثنائية لع ــا عق ــات املتاحــة. كم اإلمكاني
املجالــس الوزاريــة املتخصصــة ملناقشــة اآلثــار االقتصاديــة جلائحــة 
كورونــا علــى الــدول العربيــة خاصــة تلــك املتعلقــة بالقطاعــات األشــد 
ــن اإلجــراءات  ــد م ــا مت اتخــاذ العدي ــل، كم تضــرًرا كالســياحة والنق
االســتثنائية العاجلــة التــي تهــدف لتيســير تدفــق الســلع علــى املنافــذ 
اجلمركيــة يف الــدول العربيــة خاصــة الســلع الغذائيــة واملنتجــات 
الطبيــة والصحيــة والصيدالنيــة واســتمرار توافــر الســلع يف األســواق 
تشــجيع  مت  حيــث  املواطنــن  انتابــت  التــي  الذعــر  حالــة  لتهدئــة 
بالتفتيــش  للســماح  ســريعة  مســارات  أو  إنشــاء ممــرات خضــراء 
والفحــص واإلفــراج الســريع عــن املنتجــات األساســية والطبيــة دون 
اإلخــالل مبتطلبــات األمــن والصحــة، باإلضافــة إلــى دعــم اســتخدام 
األنظمــة اإللكترونيــة املميكنــة وتــداول املســتندات والوثائــق اخلاصــة 
ــا، وتبــادل اخلبــرات وتوفيــر الدعــم  باالســتيراد والتصديــر إلكترونًي
الفنــي يف مجــال إصــدار وقبــول شــهادة املنشــأ إلكترونًيــا لتســهيل 
تبــادل الســلع وكذلــك تقليــل فــرص االتصــال املباشــر بــن التنفيذيــن 
فتــرة  أثنــاء  واملخلصــن  والتجــار  الفحــص  يف اجلمــارك ومعامــل 

اجلائحــة.

ويف إطــار االســتجابة لكارثــة انفجــار مرفــأ بيــروت، أطلــق األمــن 
العــام مناشــدة للــدول العربيــة واملجتمــع الدولــي واملنظمــات اإلغاثيــة 
اإلنســانية  املســاعدات  تقــدمي  يف  لإلســراع  والعامليــة  العربيــة 
ــارة تضامنيــة يــوم 8 أغســطس أكــد  ــة يف لبنــان كمــا قــام بزي العاجل
فيهــا اســتعداد اجلامعــة حلشــد الدعــم مــن خــالل منظومــة العمــل 
العربــي املشــترك للمســاهمة يف مواجهــة كافــة تبعــات هــذه الكارثــة. 
ــة  ــدمي اإلغاث ــة يف تق ــدول العربي ــت ال ــوة توال ــك الدع واســتجابة لتل
العاجلــة يف املجــاالت الغذائيــة والدوائيــة والصحيــة للشــعب اللبنانــي 
وتقــدمي اجلســور واإلغاثــات العاجلــة لتقــدمي العــون العاجــل، كمــا 
ــس االقتصــادي واالجتماعــي  ــب املجل مت مناقشــة املوضــوع مــن جان
كمــا قامــت األكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري 
مــن  يتمكــن  حتــى  طرابلــس  ملينــاء  التكنولوجيــة  البنيــة  بتحديــث 
اســتقبال احلاويــات والبضائــع العامــة التــي بــدأت تُوجــه إليــه كبديــل 

ــروت املُدمــر.  ــاء بي ملين

أمــا يف إطــار التجــاوب الســريع جلامعــة الــدول العربيــة ومؤسســاتها 

واملكتبــات...( 
ــى 760  ــة إلعــادة اإلعمــار بـــ 605 إل قــدرت قيمــة احلاجــات الفوري
مليــون دوالًرا، و1,18 إلــى 1,46 مليــار دوالر للعــام 2021م. ويعتبــر 
قطــاع النقــل األكثــر حاجــة إلــى املســاعدة، يليــه قطاعــا الثقافــة 

واإلســكان.

وقــد حــدد البنــك الدولــي ثالثــة آثــار اقتصاديــة رئيســية لهــذه الكارثة 
علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي يف لبنــان، هــي: خســائر األنشــطة 
االقتصاديــة الناجمــة عــن فقــدان رأس املــال العينــي، واضطــراب 
التبــادل التجــاري، وفقــدان جــزء مــن مصــادر دخــل الدولــة.، وكنتيجــة 
لذلــك، فمــن املتوقــع أن ينخفــض النــاجت احمللــي اإلجمالــي للبنــان 
مبقــدار 0,4 نقطــة إضافيــة يف 2020م، و0,6 نقطــة خــالل عــام 
2021م، يذكــر أن لبنــان كان يواجــه أزمــة متعــددة األوجــه )اقتصاديــة 
وماليــة ونقديــة( تفاقمــت بســبب وبــاء كوفيــد-19 ودفعــت البنــك 
احمللــي  النــاجت  يف   %  10,9 بنســبة  انخفــاض  توقــع  الــى  الدولــي 

اإلجمالــي يف العــام 2020م.

فيضانات السودان:
كارثــه مروعــة  أوائــل شــهر ســبتمبر  الســودان  شــهدت جمهوريــة 
التــي اجتاحــت معظــم أنحــاء  إثــر الفيضانــات والســيول املدمــرة 
الســودان، وقــد تضــرر مــن هــذه الكارثــة أكثــر مــن نصــف مليــون 
شــخص، وأودت بعشــرات القتلــى وانهيــار اكثــر مــن 100 ألــف منــزل 
وتدميــر مســاحات كبيــرة مــن األراضــي الزراعيــة وإتــالف احملاصيــل 
والبســاتن احليويــة وتدميــر للبنيــة التحتيــة واخلدمــات األساســية يف 
16 واليــة ســودانية، ومتثــل مناطــق اخلرطــوم وشــمال دارفــور وســنار 
حوالــي 43 % مــن املناطــق متضــررة، وقــد صاحــب الكارثــة حــدوث 
نقــص حــاد يف الغــذاء وامليــاه واألدويــة وتلــف األراضــي الزراعيــة 
واحملاصيــل األمــر الــذي دعــا احلكومــة الســودانية إلــى إعــالن حالــة 
الطــوارئ يف البــالد ملــدة ثالثــة أشــهر واعتبــاره الســودان منطقــة 
كــوارث طبيعيــة. وقــد قــدرت بعــض املصــادر خســائر االقتصــاد 
ــارات دوالر بشــكل  ــي 3-4 ملي ــة بحوال الســوداني جــراء هــذه الكارث

ــي. مبدئ

العمل العربي المشترك وقت األزمات:
الــدول  جامعــة  يف  واالجتماعــي  االقتصــادي  املجلــس  اســتجاب 
الــدول  واجهتهــا  التــي  األزمــات  ملختلــف  ســريع  بشــكل  العربيــة 
ــوزاري بشــأن التعامــل  ــى املســتوى ال ــان عل ــث أصــدر بي ــة حي العربي

   40 % مـــن الســـكان تحـــت خـــط الفقـــر الـــدويل بدخـــل أقـــل 

الشـــرائية القـــوة  تعـــادل  بمعيـــار  اليـــوم  يف  دوالرًا   2.75 مـــن 
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التنميــة املســتدامة، الســيما اخلاصــة بالفقــر واجلــوع. إال أن األمــر ال 
يخلــو مــن وجــود ضــوء يف نهايــة هــذا النفــق إذ أن األزمــات املتالحقــة 
ــر مــن  ــا بالكثي ــي منه ــم العرب ــد وأن يخــرج العال يف عــام 2020م، الب
الــدروس التــي تســاعده يف بنــاء مســتقبل أفضــل. مــن املتوقــع أن 
يجنــي قطــاع اخلدمــات الصحيــة والبحــث العلمــي نتائــج إيجابيــة 
مــع منتصــف العــام القــادم كنتيجــة لتركيــز اجلهــود يف مجــال البحــث 
ــة  ــة العاملي ــى املراكــز العلمي ــاح عل العلمــي يف القطــاع الطبــي واالنفت
يف عــام 2020م، كمــا أن التوقــف املفاجــئ لقطــاع التعليــم بكافــة 
إلــى حتــول  أدى  2020/2019م،  الدراســي  العــام  خــالل  مراحلــه 
قطــاع التعليــم يف املنطقــة العربيــة إلــى االعتمــاد بشــكل مكثــف علــى 
نظــام التعليــم عــن بعــد، ومــع اســتمرار املخــاوف مــن املوجــة الثانيــة 
لفيــروس كورونــا تبنــت كثيــر مــن الــدول العربيــة نظــم التعليــم الهجــن 
Blinded Learning الــذي يجمــع بــن التعليــم التقليــدي داخــل 
قاعــات الــدرس والتعليــم عــن بعــد وتطبيقــه يف مختلــف مراحــل 
التعليــم، وعلــى الرغــم ممــا يوجــه مــن انتقــادات لتلــك التجــارب 
إال أنهــا متثــل نقلــة نوعيــة تتجــاوز كل املعــدالت املخططــة ســابًقا 
للتحــول الرقمــي يف التعليــم ويتوقــع أن تنضــج تلــك التجــارب مــع 
نهايــة العــام الدراســي 2021/2020م، وتتمكــن كثيــر مــن املؤسســات 
التعليميــة العربيــة مــن إيجــاد مــكان لهــا بــن مؤسســات التعليــم التــي 
تقــدم خدماتهــا عــن بعــد. ومــع تزايــد أعــداد دول العالــم التــي تعلــن 
عــن اعتمــاد لقاحــات مجانيــة لفئــات مســتهدفة مــن مواطنيهــا يتوقــع 
أن تتجــه احليــاة االقتصاديــة عبــر العالــم إلــى التعــايف مــع منتصــف 
عــام 2021م، وهــو مــا يبشــر بتحســن يف الطلــب علــى النفــط الــذي 
يلعــب دور محــرك النمــو يف العالــم العربــي. وأخيــًرا، فقــد أظهــرت 
اســتجابات الــدول العربيــة يف أزمــة انفجــار مرفــأ بيــروت وفيضــان 
الســودان وجــود قــدر كبيــر مــن التكاتــف بــن الــدول العربيــة يف 
تخفيــف تلــك األزمــات عــن األشــقاء يف الــدول املنكوبــة، كمــا ســاهمت 
مؤسســات التمويــل واملنظمــات واالحتــادات العربيــة بشــكل إيجابــي 
يف التخفيــف مــن تداعيــات تلــك األزمــات، ويتوقــع أن ينعكــس ذلــك 
بشــكل إيجابــي علــى مســار التكامــل االقتصــادي العربــي علــى املــدى 

الطويــل.

مــع كارثــة فيضانــات الســودان، أطلــق األمــن العــام للجامعــة مناشــدة 
العربيــة  اإلغاثيــة  واملنظمــات  الدولــي  واملجتمــع  العربيــة  للــدول 
العاجلــة  اإلنســانية  املســاعدات  تقــدمي  يف  لإلســراع  والدوليــة 
للســودان، ودعــا إلــى التحــرك الدولــي الفــوري ملســاعدة الســودان 
وشــعبه يف مواجهــة هــذه الكارثــة املروعــة التــي ميــر بهــا وقــد أعلنــت 
منظمــات عربيــة عديــده تقــدمي مســاهمات نقديــة وعينيــة مختلفــة 

ــة. ــدول العربي ــب ال ــى املســاعدات مــن جان ــة إل باإلضاف

وعلــى الرغــم مــن تقليــص أنشــطة اجلامعــة العربيــة كجــزء مــن 
أن  إال  كورونــا،  فيــروس  انتشــار  ملواجهــة  االحترازيــة  اإلجــراءات 
ــادة للجامعــة العربيــة اســتمرت بشــكل شــبه طبيعــي،  األنشــطة املعت
اعتمــاًدا علــى التواصــل اإللكترونــي عــن بعــد إذ شــهد عــام 2020م، 
اســتكمال توقيــع الــدول العربيــة علــى عــدد مــن االتفاقيــات العربيــة 
حيــث دخــل النظــام األساســي ملرفــق البيئــة العربــي حيــز النفــاذ بعــد 
توقيــع ســبع دول عليــه وهــو اجلهــاز املتوقــع أن يقــوم بــدور كبيــر يف 
حشــد التمويــل يف مجــال مشــروعات البيئــة، كمــا وقعــت كل مــن 
قطــر ومصــر علــى اتفاقيــة التعــاون اجلمركــي، وبذلــك بلــغ عــدد 
الــدول املوقعــة علــى االتفاقيــة خمســة دول. ووقعــت مملكــة البحريــن 
علــى النظــام األساســي لالحتــاد العربــي للمحميــات الطبيعيــة، كمــا 
أودعــت دولــة اإلمــارات وثائــق التصديــق علــى االتفاقيــة العربيــة 
لتحريــر التجــارة يف اخلدمــات وبذلــك بلــغ عــدد الــدول التــي تطبــق 
االتفاقيــة أربــع دول. مــن ناحيــة أخــرى، متــت املوافقــة علــى النســخة 
النهائيــة املعدلــة مــن االتفاقيــة العامــة واتفاقيــة الســوق اللتان متثالن 
ــاء  ــة املشــتركة للكهرب املكــون األســاس لنظــام حوكمــة الســوق العربي
ــق احملــددة الســتكمال  ــذ خارطــة الطري ــاب لتنفي ــح الب ــا يفت وهــو م
الســوق العربيــة املشــتركة للكهربــاء التــي متثــل الهــدف املنتظــر مــن 

ــي املوحــد. ــي العرب مشــروع الربــط الكهربائ

استشراف األوضاع االقتصادية للعالم العربي يف عام 2021:
كمــا دخــل العالــم العربــي عــام 2020م، بأوضــاع اقتصاديــة متدهــورة 
عــن العــام الســابق 2019م، فســوف يخــرج منــه بأوضــاع أكثــر صعوبــة 
بفعــل مــا واجهــه مــن أزمــات فرضــت عليــه الكثيــر مــن األعبــاء التــي 
يتوقــع أن متتــد آثارهــا لفتــرات طويلــة ولعــل أبــرز تلــك األعبــاء هــي 
أعبــاء املديونيــة التــي تضخمــت بشــكل غيــر مســبوق يف عــام 2020م، 
ملقابلــة التزامــات الــدول لتقــدمي احلمايــة االجتماعيــة وتوفيــر الســلع 
األساســية للمواطنــن يف فتــرة اإلقفــال التــي اجتاحــت العالــم، كمــا 
يتوقــع أن يســتمر تراجــع الــدول العربيــة يف مؤشــرات حتقيــق أهــداف 

ـــا بحـــوايل 28       الديـــن العـــام العربـــي مطلـــع2020 شـــهد ارتفاًع

ــة 2019 ــار دوالر نهايـ ــل 315.2 مليـ ــو 9.7 % ليصـ ــبة نمـ ــارًا بنسـ مليـ

* مستشار اقتصادي بجامعة الدول العربية

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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آت عـــام  فـــي  مســـتقبلها  واستشـــراف  الخليجيـــة  الصناعـــة  مـــن  عـــام  حصـــاد 

دول الخليــج األوىل عربَيــا يف األداء الصناعــي 
بالســعودية الصناعــة  لتحفيــز  مســارات  و4 
     بــدء احلــوار حــول إمكانيــة وضــع اســتراتيجيات للتنميــة الصناعيــة يف دول اخلليــج العربيــة يأخــذ زخًمــا واضًحــا منــذ 
قرابــة نصــف قــرن، وقــد حظيــت الصناعــة بوصفهــا اخليــار املناســب لتحقيــق التنويــع االقتصــادي القــادر عــن زيــادة النمــو 
االقتصــادي واســتدامته واالرتقــاء بالتنافســية باهتمــام كبيــر لتحقيــق االســتفادة مــن الفوائــض املاليــة املتراكمــة والغــاز 

املصاحــب إلنتــاج النفــط كمصــدر للطاقــة واملــادة اخلــام. 
  ويف إطــار ســعي دول مجلــس التعــاون إلــى تنميــة القطــاع الصناعــي لتحقيــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة بعيــدة املــدى، 
ــا مــن أهميــة تنويــع مصــادر الدخــل القومــي وإيجــاد بيئــة أعمــال مالئمــة يف دول اخلليــج العربــي، وخلــق فــرص  وانطالًق
عمــل للمواطنــن واســتغالل املــواد اخلــام احملليــة، وبهــدف بنــاء وتطويــر الصناعــات، قامــت دول مجلــس التعــاون ببنــاء املــدن 

الصناعيــة علــى اعتبــار أن الصناعــة هــي محــرك النمــو الــذي يســتطيع أن يحفــز منهًجــا حديًثــا متكامــاًل للنمــو.
ــج  ــام 2020م، واســتعدادات دول اخللي ــي شــهدها القطــاع الصناعــي خــالل الع ــا هــذه التطــورات الت    ســنتناول يف مقالن
العربيــة لبنــاء صناعــة متطــورة متناغمــة مــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة التــي يشــكل االقتصــاد الرقمــي احملــرك الرئيســي 

فيهــا.

د. نوزاد عبد الرحمن الهيتي

أواًل- نظرة عامة عىل المشهد الصناعي الخليجي:
    قامــت دول مجلــس التعــاون اخلليجــي عــام 2012م، بإطــالق 
اخلارطــة الصناعيــة التــي شــخصت العديــد مــن الصناعــات الغائبــة 
التــي تتوفــر لهــا مدخــالت إنتــاج ولــم يتــم إنتاجهــا بعــد يف دول 
املجلــس رغــم الطلــب املتزايــد عليهــا، وكذلــك الصناعــات املســتقبلية 
الواعــدة الســيما الصناعــات املعرفيــة، والتــي مــن أهمهــا صناعــة 
احملفــزات الكيماويــة التــي تُعــد ضمــن الصناعــات املعرفيــة إضافــة 
إلــى صناعــة كيماويــات األلومنيــوم وصناعــات حتليــة ومعاجلــة امليــاه. 
والصناعــات املعدنيــة حيــث تتوفــر فــرص واعــدة لتصنيــع منتجــات 
فهنــاك  الغذائيــة  الصناعــات  إلــى  إضافــة  واأللومنيــوم.  احلديــد 
فــرص واعــدة يف مجــال اســتخالص زيــوت الطعــام لالســتفادة منهــا 
بإنتــاج األعــالف، والتــي ميكــن مــن خاللهــا أن تتوســع دول املجلــس 
يف صناعــة حلــوم الدواجــن ملــا لهــا زيــادة يف الطلــب اخلليجــي، مــع 
ــاك صناعــات  ــا هن ــر. وأيًض ــة االســتفادة مــن فــرص التصدي إمكاني
املعــادن الفلزيــة غيــر احلديديــة الســيما يف مجــال منتجــات النحــاس 
مثــل الســبائك، الشــرائح والصفائــح التــي تدخــل يف العديــد مــن 
البتــرول  وقطاعــي  والســفن  الســيارات  مثــل صناعــة  الصناعــات 

والطاقــة.

    وبالرغــم مــن مــرور أكثــر مــن خمســة عقــود علــى التخطيــط 
التنمــوي الهــادف لبنــاء قاعــدة صناعيــة متينــة تلبــي احتياجــات 
االقتصــادات اخلليجيــة مــن املنتجــات الصناعيــة، غيــر أننــا جنــد بــأن 
مســاهمة قطــاع الصناعــات التحويليــة يف النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
مــازال منخفًضــا وال يلبــي طموحــات الــدول اخلليجيــة يف حتقيــق 

التنويــع االقتصــادي. 

 أمــا فيمــا يتعلــق بنســبة مســاهمة الصناعــات التحويليــة يف النــاجت 
احمللــي اإلجمالــي، فمازالــت أقــل مــن )10%( يف كل مــن الكويــت 
)8%( واإلمــارات )9%(، ويف البحريــن األولــى وصلــت إلــى )%17( 
بينمــا بلغــت يف الســعودية وقطــر وعمــان )%14(، )%11(، )%10( 

علــى التوالــي.

شـــكل )1( القيمـــة املضافـــة لنـــاجت الصناعـــات التحويليـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي لعـــام 2019 

" مليار دوالر أمريكي"

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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مــن  تقتــرب  كبيــرة  مســتويات  إلــى  احملليــة  باألســواق  التحويليــة 
املخطــط لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي النســبي يف صناعــة الدواجــن 
يف  الدوائيــة  للصناعــات  القطريــة  الشــركة  وافتتحــت  واأللبــان. 
صيــف 2020م، أول مصانعهــا املتخصصــة يف الصناعــات الدوائيــة، 
وذلــك ضمــن أربعــة مصانــع جديــدة قامــت الشــركة بإنشــائها يف 
املنطقــة الصناعيــة اجلديــدة. ومت االنتهــاء مــن الوحــدة اإلنتاجيــة 
األولــى خــالل العــام 2020م، بطاقــة إنتاجيــة )80( مليــون عبــوة يف 
العــام األول تصــل بعــد ذلــك إلــى نحــو 850 مليــون عبــوة ســنوًيا، 
ــة، عــالوة عــن  ــن األدوي ــر م ــدد كبي ــاء الذاتــي لع ــق االكتف ممــا يحق

التصديــر إلــى نحــو )17( ســوًقا عربًيــا ودولًيــا.
ــع 2020م، تدشــن  ــن، فقــد مت مطل    أمــا يف البحري
تُعــد مــن أهــم  مبــادرة "صنــع يف البحريــن" والتــي 
املبــادرات التــي تهــدف للترويــج للمنتــج احمللــي يف 
األســواق احملليــة واإلقليميــة ومتكينــه مــن الدخــول 
لألســواق العامليــة، عــالوة علــى تشــجيع الصــادرات 
البحرينيــة واالرتقــاء بجودتهــا لتعزيــز مكانــة البحريــن 

كشــريك صناعــي عاملــي ذو قيمــة مضافــة.
املصانــع  مــن  عــدًدا  فــإن  البيــان،  عــن  وغنــي     
الســعودية بــدأت بعــد أزمــة كوفيــد -19 تفكــر يف 
حتويــل جــزء كبيــر مــن تصنيــع منتجاتهــم إلــى اململكــة، 
حيــث أن اجلائحــة أّكــدت ضــرورة وجــود االحتياجــات األساســية 
وتصنيعهــا محلًيــا وعــدم االعتمــاد علــى االســتيراد بشــكل كامــل. 
كمــا قامــت اململكــة بتنفيــذ العديــد مــن املبــادرات احلكوميــة املتعلقــة 
ــذي  ــي ال ــا برنامــج اإلنتاجــي الوطن ــة، منه ــة الرابع ــورة الصناعي بالث
معــدالت  أعلــى  حتقيــق  علــى  املصانــع  ملســاعدة  "مــدن"  أطلقتــه 
الكفــاءة اإلنتاجيــة عبــر وضــع خطــط حتــول لتطبيــق مبــادئ التميــز 
ــى )100(  ــة عل ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث التشــغيلي واعتمــاد تقني
مصنــع قائــم يف املــدن الصناعيــة التابعــة لـــ “مــدن" لتصبــح منوذًجــا 

ــن املُصنعــن. ــه ب ــدى ب يُقت
   ويف دولــة اإلمــارات شــهدت مدينــة دبــي الصناعيــة منــًوا يف قطــاع 
الصناعــات الغذائيــة، حيــث مــن املتوقــع أن يرتفــع العــدد اإلجمالــي 
للمصانــع باملدينــة إلــى )250( مصنًعــا منتًجــا بنهايــة 2020م، وتُعــد 
 )5000( مــن  وأكثــر  جتارًيــا  شــريًكا   )750( لنحــو  مقــًرا  املدينــة 
لنمــو وتوســع  متخصــص يعملــون يف بيئــة منظمــة تشــكل حافــزاً 
الرخــص  بلــغ إجمالــي عــدد  باإلمــارات. كمــا  القطــاع الصناعــي 
الصناعيــة اجلديــدة التــي دخلــت حيــز اإلنتــاج يف إمــارة أبــو ظبــي، 
خــالل الربــع األول مــن 2020م، نحــو )18( رخصــة صناعيــة بقيمــة 

)746.8( مليــون درهــم. 
ــد  ــذ مشــروع شــركة القمــر للحدي ــدأ تنفي     أمــا يف ُعمــان، فقــد ب
والصلــب مبدينــة صحــار الصناعيــة )مدائــن(، حيــث ســيقوم بتصنيــع 

دول  الصناعــات يف  فــإن  البيــان،  عــن  وغنــي     
مجلــس التعــاون مــازال أغلبهــا صناعــات تعتمــد 
كليــة علــى النفــط والغــاز كمدخــالت أساســية ولــم 
دخــوالً  اخلليجــي  الصناعــي  املشــهد  يف  نالحــظ 
ــي تشــكل  ــة الت ــة والرقمي ــم الصناعــات املعرفي لعال
الصناعيــة  الثــورة  عصــر  ومظاهــر  معالــم  أهــم 

الرابعــة. 

ثانًيا-الصناعات الخليجية خالل العام 2020م:
   أثــرت أزمــة كوفيــد -19 علــى القطــاع الصناعــي يف دول مجلــس 
التعاون اخلليجي الســيما الصناعات االســتخراجية الهيدروكربونية، 
وذلــك بســبب تراجــع الطلــب علــى النفــط اخلــام والغــاز نتيجــة 
أثــر علــى  والــذي  العاملــي  الــذي حصــل يف االقتصــاد  االنكمــاش 
قطاعــات الســياحة والســفر وغيرهــا مــن األنشــطة االقتصاديــة، 
وهــذا قــاد إلــى انخفــاض مســاهمة القطــاع الصناعــي يف النــاجت 

احمللــي اإلجمالــي اخلليجــي ويف هيــكل الصــادرات الســلعية.
   ويف دولــة الكويــت حرصــت املصانــع الكويتيــة يف ظــل أزمــة كوفيــد 
-19 علــى العمــل بكامــل طاقتهــا اإلنتاجيــة علــى مــدار اليــوم لتوفيــر 
كافــة املنتجــات؛ ملواكبــة الظــروف االســتثنائية وجهــود مؤسســات 
الدولــة يف األزمــة التــي عصفــت بالعالــم. وذلــك بهــدف "حتقيــق 
األمــن الغذائــي والصحــي"، كمــا أن القطــاع الصناعــي جنــح خــالل 
عــام 2020 يف إثبــات كفاءتــه وقدرتــه علــى تلبيــة احتياجــات الســكان 
بالكويــت. وأن مصانــع املــواد الغذائيــة والطبيــة تعمــل بكامــل طاقتهــا 
اإلنتاجيــة للحفــاظ علــى اســتقرار األوضــاع االقتصاديــة يف الداخــل، 
ــات االســتيراد  ــج عــن توقــف عملي وتعويــض أي نقــص ميكــن أن ينت

مــن األســواق العامليــة.
     أمــا يف قطــر، فقــد ارتفعــت احلصــص الســوقية للصناعــات 

      رغــم مــرور خمســة عقــود 
عــىل التخطيــط لبنــاء قاعدة 
احتياجــات  تلبــي  صناعيــة 
االقتصــادات الخليجيــة إال أن 
ــات  ــاع الصناع ــاهمة قط مس
التحويليــة مــازال منخفًضــا

  

شكل )2( مساهمة الصناعات التحويلية يف الناجت احمللي اإلجمالي لدول 
مجلس التعاون )2019(

Source:https://www.unido.org/resources-
statistics/statistical-country-briefs
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مجموعــة الــدول ذات األداء املتوســط املرتفــع، يعنــي أن هنــاك الكثيــر 
مــن اجلهــد الــذي علــى دول املجلــس بذلــه بهــدف رفــع قيمــة املؤشــر 
التعــرف علــى جوانــب  واحتــالل مراتــب متقدمــة عاملًيــا. وميكــن 

الضعــف يف هــذا املؤشــر مــن خــالل اجلــدول أدنــاه.
جــدول )2( املؤشــرات واملقاييــس املكونــة ملؤشــر تنافســية األداء الصناعــي بــدول اخلليــج 

العربــي لعــام 2020

source:https://www.unido.org/news/unidos-competitive-
industrial-performance-index-2020-country-profiles-published

   ويالحــظ مــن اجلــدول أعــاله بــأن دول مجلــس التعــاون تُعــد 
الســلع  مــن  املضافــة  القيمــة  حصــة  مؤشــر  يف  األداء  منخفضــة 
املتوســطة والعاليــة التقنيــة مــن إجمالــي القيمــة املضافــة للســلع 
املصنعــة  نســبة صادراتهــا  لكــون  أمــر طبيعــي  وهــذا  الصناعيــة، 
بصفــة عامــة أقــل بكثيــر مــن صادراتهــا النفطيــة، ولكــي تســتطيع 
دول اخلليــج حتقيــق تنافســية أعلــى ال منــاص مــن الســعي اجلــاد 
إلــى رفــع نســبة الصــادرات املصنعــة بصفــة عامــة، وزيــادة الصناعــات 
املصنفــة كمتوســطة التقنيــة وعاليــة التقنيــة، حيــث أن ذلــك ســيلقي 
بظــالل إيجابيــة علــى مؤشــرات فرعيــة أخــرى ممــا سيســاهم يف رفــع 

ترتيــب دول اخلليــج يف التنافســية الصناعيــة. 

حديــد التســليح والقضبــان املعدنيــة بطاقــة إنتاجيــة ســنوية تبلــغ 
)1.2( مليــون طــن مــن القضبــان املعدنيــة، وســعة تدويــر تبلــغ )1.1( 
مليــون طــن. وكذلــك مت تدشــن مشــروع البشــائر للحــوم احلمــراء 
والــذي يقــع يف واليــة ثمريــت التابــع للشــركة العمانيــة لالســتثمار 

ــي. ــال عمان ــون ري ــي القابضــة بتكلفــة )37( ملي الغذائ
فيمكــن  2020م،  اخلليجيــة  الصناعــة  لتنافســية  بالنســبة  أمــا     
التعــرف عليهــا مــن خــالل مؤشــر األداء التنافســي الصناعــي الصــادر 
ومؤشــرات  قياســات  علــى  يعتمــد  الــذي  اليونيــدو  منظمــة  عــن 
مقاييــس  ثمانيــة  عددهــا  يبلــغ  والصناعــة  االقتصــاد  ملخرجــات 
ــة  ــط بقــدرة الدول ــاد، األول يرتب ــة أبع ــى ثالث ــة عل ومؤشــرات مجمع
علــى إنتــاج وتصديــر الســلع املصنعــة. أمــا البعــد الثانــي، فهــو يتعلــق 
مبســتوى الدولــة مــن تعميــق التكنولوجيــا ورفــع مســتواه. ويصــف 
البعــد الثالــث تأثيــر الدولــة علــى التصنيــع العاملــي مــن حيــث نســب 

القيمــة املضافــة والتصديــر.
   ويالحــظ بأنــه بالرغــم مــن تبــوؤ دول مجلــس التعــاون املراتــب 
األولــى عربًيــا يف مؤشــر تنافســية األداء الصناعــي )2020(، غيــر 
ــا  ــره يف أملاني ــا بنظي ــت منخفضــة قياًس أن قيمــة هــذا املؤشــر مازال
األولــى علــى العالــم والبالغــة )0.471( ويف الصــن الثانيــة عاملًيــا 

)0.372( ويف كوريــا الثالثــة عاملًيــا )0.349(.

  وميكــن القــول بــأن انخفــاض قيمــة مؤشــر تنافســية األداء الصناعي 
بــدول مجلــس التعــاون لعــام 2020م، والتــي صنفــت جميعهــا ضمــن 

         لتحقيق دول الخليج تنافسية أعىل ال بد من رفع نسبة الصادرات المصنعة 

وزيــادة الصناعــات المصنفــة كمتوســطة التقنيــة وعاليــة التقنيــة

جدول )1( ترتيب دول مجلس التعاون اخلليجي وبعض دول العالم يف مؤشر تنافسية األداء الصناعي )2020(

 Source: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Competitiveness

Industrial Performance Report 2020, Vienna, 2020
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ثالًثا- مستقبل الصناعة الخليجية:
   تشــمل تطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة العديــد مــن التطبيقــات 
الصناعيــة وتعمــل علــى توفيــر فــرص هائلــة لزيــادة رضــا العمــالء مــن 
خــالل تبســيط العمليــات وزيــادة اجلــودة، كمــا أنهــا تخلــق تدفقــات 
جديــدة للدخــل وتخفيــض تكاليــف اإلنتــاج. وفيمــا يلــي اســتعراض 
عصــر  صناعتهــا  لدخــول  اخلليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  جلهــود 

الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
1(  دولة اإلمارات العربية املتحدة:

ــي  ــة الرابعــة الت ــورة الصناعي    أطلقــت اإلمــارات اســتراتيجيتها للث
تهــدف إلــى تعزيــز مكانتهــا كمركــز عاملــي للثــورة الصناعيــة الرابعــة، 
واملســاهمة يف حتقيــق اقتصــاد وطنــي تنافســي يرتكــز علــى املعرفــة 
واالبتــكار والتطبيقــات التكنولوجيــة املســتقبلية التــي تدمــج التقنيــات 
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املاديــة والرقميــة واحليويــة، وتتمثــل محــاور االســتراتيجية باآلتــي:
ــم  •  "إنســان املســتقبل" مــن خــالل حتســن مخرجــات قطــاع التعلي
ــا الهندســة  ــوم املتقدمــة، ومنه ــا والعل ــى التكنولوجي ــذي يرتكــز عل ال

ــذكاء االصطناعــي. ــو، وال ــا النان ــة، تكنولوجي احليوي
اجلينومــي،  الطــب  مجــال  واالســتراتيجيات يف  اخلطــط  تبنــي   •
الرعايــة  مســتويات  حتســن  عبــر  اجلينوميــة  الطبيــة  والســياحة 
ــة شــخصية حســب  ــة جينومي ــة وأدوي ــول طبي ــر حل ــة، وتطوي الصحي

حاجــة املرضــى.

مــن  واالســتفادة  الروبوتيــة،  الصحيــة  الرعايــة  علــى  التركيــز   •
تقــدمي خدمــات  لتعزيــز إمكانــات  النانــو،  الروبوتــات وتكنولوجيــا 
الرعايــة الصحيــة واجلراحيــة عــن بعــد، وتقــدمي حلــول طبيــة ذكيــة 
علــى مــدار الســاعة عــن طريــق التكنولوجيــا القابلــة لالرتــداء، والزرع 

يف اجلســم البشــري.

•   "أمــن املســتقبل" مــن خــالل حتقيــق األمــن املائــي والغذائــي عبــر 
منظومــة متكاملــة ومســتدامة لألمــن املائــي والغذائــي، تقــوم علــى 
توظيــف علــوم الهندســة احليويــة والتكنولوجيــا املتقدمــة للطاقــة 

املتجــددة.

الرقمــي،  االقتصــاد  تبنــي  عبــر  االقتصــادي  األمــن  تعزيــز   •
الرقميــة. التعامــالت  وتكنولوجيــا 

 • ريــادة املســتقبل" مــن خــالل االســتثمار يف أبحــاث الفضــاء والعمــل 
علــى تعزيــز مكانــة الدولــة كمنصــة عامليــة للجهــات الطموحــة يف 

مجــال دراســة وأبحــاث ومشــاريع واســتثمار الفضــاء.

• تشــجيع األبحــاث والتطبيقــات الوطنيــة يف اجلامعــات واملراكــز 
املتخصصــة يف مجــال علــوم الدمــاغ واألعصــاب، والتعزيــز البشــري 

ــة املتخصصــة. ــات العاملي ــي بالشــراكة مــع اجله واإلدراك

2( دولة الكويت
   يف إطــار تبنــي دولــة الكويــت املبــادرات واملشــاريع القــادرة علــى 
مواكبــة االســتثمارات العامليــة واالقتصــاد العاملــي يف الثــورة الصناعية 
يأتــي إنشــاء مدينــة النعــامي الصناعيــة غــرب مدينــة الكويــت بتكلفــة 
تقــدر بنحــو )6.6( مليــار وعلــى مســاحة )6( كيلومتــر مربــع، وبطاقــة 

ــا. وســوف تشــمل هــذه  ــف نســمة تقريًب ــي )50( أل اســتيعابية حلوال
املنطقــة علــى عــدد كبيــر مــن اخلطــط واملبــادرات، التــي ســوف يتــم 
إطالقهــا مــن القطــاع اخلــاص والقطــاع العــام بالدولــة، تهــدف إلــى 
تنميــة مــوارد الدولــة وتنويعهــا بــدالً مــن االعتمــاد علــى النفــط فقــط. 

   
مــن  كبيــًرا  عــدًدا  يســتقطب  هــذا  أن  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر   
االســتثمارات الداخليــة واخلارجيــة. حتــى وصــل عــدد املؤسســات 
التــي تقــدم طلبــات إلــى حوالــي 3000 مؤسســة، وبالفعــل مت املوافقــة 
علــى 2000 طلــب تشــمل عــدًدا مــن الصناعــات الصغيــرة، التــي 
ــار. وســيعمل القطــاع  ــف دين ــن )50 و250( أل ــا ب ــراوح رأس ماله يت
الصناعــي بالكويــت، علــى رفــع مســتوى املســاهمة يف هــذه املشــاريع 
اجلديــدة املطروحــة مــن خــالل املدينــة، وذلــك بواقــع )12%( خــالل 
الســنوات املقبلــة، وذلــك بهــدف العمــل علــى حتســن منــو االقتصــاد 

الكويتــي.

3(عمان:
  يف إطــار تنفيــذ رؤيــة عمــان 2040م، يأتــي تنفيــذ االســتراتيجية 
الصناعيــة 2040م الهادفــة إلــى تنميــة وتطويــر منتجــات فريــدة تركــز 
علــى حتســن صحــة الســكان ورفاهيتهــم، وتوســيع رقعــة التغطيــة 
ــدة  ــة لدخــول أســواق جدي ــة العماني ــة للصناعــات التحويلي اجلغرافي
التقنــي  باملســتوى  واالرتقــاء  والدولــي،  اإلقليمــي  املســتوين  علــى 
ــة إلــى مســتويات متقدمــة، باإلضافــة  ــة العماني للصناعــات التحويلي
إلــى إرســاء ثقافــة االبتــكار الصناعــي، حيــث تركــز االســتراتيجية 
علــى تطويــر الصناعــات كثيفــة رأس املــال والصناعــات القائمــة علــى 
املعرفــة والتكنولوجيــا والصناعــات املعتمــدة علــى املــوارد الطبيعيــة.
تطبيــق  أدوات  أهــم  إحــدى  املضافــة  احملليــة  القيمــة  وتعــد     
تعزيــز  مشــروع  يهــدف  حيــث  2040م،  الصناعيــة  االســتراتيجية 
القيمــة احملليــة املضافــة يف قطــاع الصناعــات التحويليــة إلــى زيــادة 
فــرص التصنيــع احمللــي وتعزيــز القــوة الشــرائية للمنتــج الوطنــي 
واخلدمــات املرتبطــة بــه ورفــع كفــاءة الكــوادر الوطنيــة واســتغالل 
الكفــاءات العمانيــة وإيجــاد فــرص عمــل للمواطنــن ممــا سيســاهم 
يف تنميــة قطــاع الصناعــات التحويليــة والقطاعــات الفرعيــة املنبثقــة 
بـــ )34( فرصــة اســتثمارية يف املنتجــات  منــه. حيــث مت اخلــروج 
ريــال  مليــار   )3.7( قدرهــا  تقديريــة  ســوقية  بقيمــة  واخلدمــات 
عمانــي علــى مــدى العقــد احلالــي وبفــرص وظيفيــة قدرهــا 58 ألــف 

فرصــة.

       مساهمة الصناعات التحويلية يف الناتج المحيل اإلجمايل )10%( يف الكويت 

)8%( واإلمارات )9%( والبحرين )17%( والسعودية وقطر وعمان )%14( )%11( )%10(
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4- السعودية:
   تُعــد أزمــة كوفيــد -19 التــي أثــرت علــى األســواق العامليــة فرصــة 
كبيــرة للســعودية لتكــون أحــد املراكــز الصناعيــة ولهــا دور أساســي يف 
التصديــر للمنطقــة بشــكل كامــل، حيــث إن اجلائحــة أحدثــت ارتبــاًكا 
يف أنظمــة التجــارة العامليــة، الســيما يف سالســل اإلمــداد التــي مت 
بناؤهــا علــى أمنــاط معينــة وتغيــرت خــالل الفتــرة املنصرمــة، وأزف 
الوقــت لكــي تســتفيد الســعودية مــن موقعهــا اجلغــرايف االســتراتيجي 

يف بنــاء قــدرات صناعيــة تُغــذي املنطقــة برمتهــا.
عليهــا  تعمــل  أربعــة  مســارات  هنــاك  أن  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر    
الســعودية لتحفيــز القطــاع الصناعــي ودعــم الصناعــات الواعــدة 

باآلتــي: تتمثــل  األولويــة  وذات 
• تعظيــم الفائــدة مــن املمّكنــات الرئيســية كالنفــط والتعديــن وقطــاع 

البتروكيماويــات.
• توطــن الصناعــات ذات األولويــة مــن خــالل اســتراتيجية لتحويــل 

العــدد األكبــر مــن املنتجــات املســتوردة إلــى محليــة الصنــع.
• بنــاء القــدرات للمســتقبل وذلــك عبــر تبنــي التقنيــات احلديثــة 
الرابعــة بصفــة عامــة. والثــورة الصناعيــة  والــذكاء االصطناعــي 

• خلق صناعات مبنية على الطلب املستقبلي.

   وفيمــا يتعلــق باملشــاريع الصغيــرة واملتوســطة ورواد األعمــال، فــإن 
اململكــة تدعــم االســتفادة مــن ممّكنــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة 
التــي تُعــد نقلــة نوعيــة يف القطــاع الصناعــي يف خلــق فــرص لــم تكــن 
موجــودة ســابًقا، حيــث بــدأت الدولــة فعلًيا يف إيجاد مســارات لتمكن 
رواد األعمــال وأصحــاب االبتــكارات مــن الدخــول للقطــاع الصناعــي 
مــن خــالل تبّنــي التقنيــات اجلديــدة واالبتعــاد عــن الصناعــات التــي 

تعتمــد بشــكل كبيــر علــى العمالــة.  

5- قطر:
    قطعــت قطــر شــوًطا كبيــًرا يف تنويــع الصناعــة وتطويــر الصناعــات 
املســاندة مثــل صناعــة احلديــد والصلــب واألســمنت والصناعــات 
الغذائيــة، وعملــت أيًضــا علــى إرســاء بنيــة أساســية متطــورة قــادرة 
علــى خدمــة الصناعــات الوطنيــة واالســتجابة الحتياجاتها وحتدياتها 
ــادة  ــوض بالقطــاع الصناعــي وزي ــى النه املســتقبلية، ممــا ســاعد عل

تنافســيته.  

ويف إطــار اســتراتيجية الصناعــات التحويليــة لقطــر )2022-2018(، 
مت حتديد سبعة قطاعات رئيسة هي: البتروكيماويات، والبالستيك، 
ــة، وقطاعــات  ــة والصيدالني ــة الطبي ــوم، والصناعــات الغذائي واألملني
جديــدة مثــل قطــاع التكنولوجيــا الذكيــة والطباعــة ثالثيــة األبعــاد 
ــة واالســتثمار  ــوت احملمي ــي تشــمل البي ــة الت ــات الصعب وقطــاع البيئ
ــة املســتقبلية لقطــاع  ــاه. وبخصــوص الرؤي ــة املي ــا حتلي يف تكنولوجي
الصناعــات الدوائيــة، فلــدى قطــر خطــة واضحــة تتمثــل يف زيــادة 

عــدد املصانــع مبعــدل مصنعــن ســنوًيا حتــى عــام 2030م.

6-البحرين:
   أنشــئ برنامــج مملكــة البحريــن الصناعــي بقصــد تنويــع مصــادر 
ــت  ــد حقق ــاز. وق ــط والغ ــًدا عــن منتجــات النف ــة بعي الدخــل للمملك
خطــط هــذا البرنامــج جناًحــا ملحوًظــا، حيــث تخطــت مســاهمة 
قطــاع الصناعــات التحويليــة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي )%17( 
مملكــة  إلــى  األجنبيــة  الشــركات  اجتــذاب  بهــدف  2019م،  عــام 
البحريــن والتوســع يف هــذا القطــاع، أنشــأت احلكومــة منطقتــن 
وتعزيــز  لتشــجيع  مبــادرات  بعــدة  وقامــت  جديدتــن  صناعيتــن 
ــى  ــي إل ــى جــذب االســتثمار األجنب ــة، والعمــل عل املشــاريع الصناعي

البحريــن
       وختاًمــا نقــول إن رفــع القيمــة يف القطــاع الصناعــي اخلليجــي 
ــدف  ــس اله ــة لي ــة التقني ــع املنتجــات العالي ــوة يف تصني والدخــول بق
منــه حتســن الترتيــب العاملــي لهــذه الــدول يف مؤشــر تنافســية األداء 
التحويليــة  الصناعــات  قطــاع  حتويــل  وإمنــا  فحســب،  الصناعــي 
اخلليجيــة إلــى أنشــطة متكاملــة عمودًيــا، وتســتحوذ علــى نصيــب 
أكبــر مــن القيمــة قبــل بيعهــا أو تصديرهــا لتدعــم بذلــك التحــول 
عليــه  تســعى  الــذي  والرقمــي  املعــريف  االقتصــاد  إلــى  التدريجــي 
ــي  ــة الت ــق اخلطــط التنموي ــة مــن خــالل تطبي ــة كاف ــدول اخلليجي ال

وضعــت لتحقــق رؤاهــا الوطنيــة املســتقبلية. 

* أكادميي متخصص بالشؤون االقتصادية

خلــق  الرابعــة يف  الصناعيــة  الثــورة  ممّكنــات  تدعــم  الســعودية     

والمتوســطة الصغيــرة  للمشــاريع  ســابًقا  موجــودة  تكــن  لــم  فــرص 
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واقتصاديــة أمنيــة  مبــادرات  تتطلــب  الخليجيــة   / األمريكيــة  العالقــات 

ترامـــب ونتنياهـــو يعرقـــالن االتفـــاق النـــووي 
وجـــر إيـــران لحـــرب تشـــغل بايـــدن عـــن أولوياته
تعــود البدايــة الفعليــة للعالقــات األمريكية-اخلليجيــة إلــى اللقــاء التاريخــي الــذي جمــع الرئيــس األمريكي فرانكلــن روزفيلت 
وامللــك عبــد العزيــز آل ســعود علــى ظهــر البارجــة احلربيــة األمريكيــة "كوينســي" يف منطقــة قنــاة الســويس يف فبرايــر مــن 
عــام 1945م.  كانــت الواليــات املتحــدة آنــذاك بصــدد وضــع اللمســات األخيــرة للنظــام العاملــي ملــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة 
وهــي بحاجــة إلــى البحــث عــن حلفــاء جــدد ومناطــق نفــوذ تســاعدها يف إدارة العالــم الــذي دفعــت نتائــج احلــرب العامليــة 
الثانيــة بهــا إلــى الواجهــة، ولــم جتــد أفضــل مــن اململكــة بوصفهــا أحــد أهــم البوابــات ملنطقــة اخلليــج االســتراتيجية، كمــا وأن 
اململكــة يف ذات الوقــت كانــت دولــة ناشــئة تواجــه العديــد مــن التحديــات الداخليــة واإلقليميــة وهــي األخــرى بصــدد البحــث 
عــن موقعهــا يف اخلارطــة السياســية العامليــة وكان كل مــا ميكــن أن تقدمــه املنطقــة آنــذاك هــو موقــع اســتراتيجي يف نقطــة 

التقــاء قــارات العالــم القــدمي وصحــراء شاســعة تعــوم فــوق بحــر مــن النفــط اخلــام.

د. غامن علوان اجلميلي

اليــوم وبعــد 75 ســنة علــى ذلــك اللقــاء التاريخــي تغير الكثير بالنســبة 
لطــريف العالقــة، فالواليــات املتحــدة لــم تعــد القــوة العامليــة الصاعدة، 
بــل هــي القــوة العامليــة الفعليــة التــي يتطلــع البعــض إلــى إزاحتهــا 
ــر  ــك األم ــج، وكذل ــة اخللي ــا منطق عــن مناطــق نفوذهــا ويف مقدمته
بالنســبة للمملكــة التــي لــم تعــد تلــك الدولــة الناشــئة الفقيــرة التــي 
تبحــث عــن مكانتهــا، ألنهــا أصبحــت اليــوم قــوة اقتصاديــة وسياســية 
ال يســتهان بهــا وهــي تتــرأس مجموعــة العشــرين التــي متثــل أقــوى 
جتمــع سياســي واقتصــادي يف العالــم بعــد األمم املتحــدة باإلضافــة 

إلــى موقعهــا القيــادي يف العاملــن العربــي واإلســالمي.

تقــف العالقــات بــن الواليــات املتحــدة واملنطقــة اليــوم علــى مفتــرق 
طــرق متتــاز بالضبابيــة وعــدم الوضــوح ألســباب منهــا غيــاب النظــرة 
بأفــكار  والتشــبث  العاجلــة  بالقضايــا  واالنشــغال  االســتراتيجية 
املاضــي والعمــل بــردود األفعــال. وســوف نحــاول يف هــذه املقالــة 
ــة وأدائهــا يف  ــى واقــع العالقــات األمريكية-اخلليجي إلقــاء نظــرة عل

العــام املاضــي مــع محاولــة استشــراف أهــم االســتحقاقات التــي 
ســوف تواجههــا يف العــام احلالــي.

عام ميلء باألحداث 
كان العــام املاضــي مليًئــا بالتحديــات واألزمــات بــدأت مــع موجــة 
وبــاء الكوفيــد-19 التــي اجتاحــت معظــم دول العالــم حيــث وصــل 
ــون  ــن 65 ملي ــر م ــال أكث ــة املق ــد كتاب ــم عن ــات يف العال عــدد اإلصاب
إصابــة نتــج عنهــا أكثــر مــن مليــون ونصــف وفــاة كان نصيــب الواليــات 
املتحــدة منهــا حوالــي 15 مليــون إصابــة وحوالــي 300 ألــف حالــة 
وفــاة.  أي أن الواليــات املتحــدة التــي يشــكل ســكانها 4% مــن ســكان 
العالــم فيهــا ربــع اإلصابــات.  هــذه األعــداد الكبيــرة تســببت يف 
ــث. يقــول  ــة يف العصــر احلدي ــر األزمــات االقتصادي واحــدة مــن أكب
الســيد هاروهــوكا كــورودا رئيــس بنــك اليابــان يف كلمــة لــه ألقاهــا يف 
الســابع مــن أكتوبــر املاضــي "إن انتشــار وبــاء الكوفيــد-19 قــد أجلــم 

ــم أجمــع.   ــة يف العال ــر النشــاطات االقتصادي إلــى حــد كبي



59 ينايـــــــــــر
157العــدد

2021 www.araa.saمقالمقال
ملف العددملف العدد

ــى أن أســعار النفــط  ــي إل ــك الدول ــر للبن ــد أشــار تقري الواحــد.  وق
التــي انخفضــت بشــكل كبيــر بســبب كوفيــد-19 قــد اســتعادت بعــض 
خســائرها حيــث وصــل معــدل ســعر البرميــل إلــى 41 دوالًرا يف عــام 
2020م، ومــن املتوقــع أن يصــل إلــى معــدل 44 دوالًرا يف عــام 2021م، 

وهــو رقــم بعيــد عــن مســتوى األســعار قبــل األزمــة. 

إدارة جديدة وتحديات جسيمة
تأتــي إدارة الرئيــس املنتخــب بايــدن إلــى احلكــم يف العشــرين مــن 
الشــهر احلالــي والبــالد تواجــه عــدًدا غيــر مســبوق مــن األزمــات 
والتــي فصلنــا فيهــا أعــاله، ولذلــك فــإن أولوياتهــا ســوف تكــون: 

1. تخفيــف وطــأة أزمــة الكوفيــد-1٩ تبــدأ مــن وضــع خطــة طموحــة 
لتوفيــر اللقــاح وتوزيعــه

٢. اخلــروج مــن األزمــة االقتصاديــة مــن خــالل اإلســراع يف تقــدمي 
حزمــة مــن احملفــزات االقتصاديــة للتخفيــف مــن وطــأة األزمــة ومــن 
ثــم العمــل علــى تطويــر خطــة بعيــدة املــدي تشــمل مشــاريع البنيــة 

التحتيــة لتنشــيط االقتصــاد  

٣. تطويــر مقاربــة فعالــة ملواجهــة املتغيــرات املناخيــة وذلــك باملبــادرة 
إلــى العــودة إلــى اتفاقيــة باريــس للمنــاخ والعمــل مــع دول العالــم مــن 

أجــل تطويرهــا.

املجتمعــي  االنقســام  آثــار  ومعاجلــة  الداخليــة  اجلبهــة  ترميــم   .٤
الــذي يغذيــه النشــاط اإلعالمــي والسياســي للرئيــس املنتهيــة واليتــه 
ترامــب والوســائل التــي ســوف يتخذهــا لكــي يحافــظ علــى قاعدتــه 
السياســية ،وهــل ســتؤدي تلــك اجلهــود إلــى إشــعال فتنــة داخليــة بــني 

مكونــات املجتمــع؟

الــذي أحدثتــه  العالقــات اخلارجيــة بســبب اخلــراب  بنــاء  إعــادة   .٥
إضعــاف  خــالل  مــن  اخلارجيــة  السياســة  يف  ترامــب  الرئيــس  إدارة 
دور املؤسســات الدبلوماســية والتقليــل مــن شــأن املنظمــات الدوليــة 
والتقــرب إلــى الــدول املنافســة علــى حســاب الــدول احلليفــة.  لذلــك 
ســوف تســعى إدارة بايــدن إلــى إعــادة بنــاء التحالفــات الدوليــة مــن 
خــالل تفعيــل دور املؤسســات الناشــطة يف السياســة اخلارجيــة مثــل 

وزارتــي اخلارجيــة والدفــاع ووكالــة املخابــرات.

العوامــل المؤثــرة يف العالقــات بيــن الواليــات المتحــدة ومنطقــة 
لخليج ا

انخفاًضــا ملحوًظــا يف  االقتصاديــات  مــن  العديــد  حيــث ســجلت 
ــع  ــو.  وم ــل ويوني ــن أبري ــرة ب ــي يف الفت ــاجت احملل مســتويات منــو الن
أن بعــض البلــدان واملناطــق بــدأت باســتعادة النشــاط االقتصــادي 

تدريجًيــا، لكــن ســرعة التعــايف كانــت متواضعــة. 

 إن انتشــار الوبــاء يف العالــم لــم يتباطــأ حلــد اآلن ولذلــك فــإن 
العديــد مــن االقتصــادات مســتمرة يف البقــاء حتــت وطــأة الــداء وأن 
طريــق التعــايف الكامــل يبقــى بعيــًدا. األوضــاع االقتصاديــة يف آســيا 
هــي األخــرى ســوف تبقــى صعبــة للغايــة، فبحســب تقريــر البنــك 
اآلســيوي للتنميــة الــذي نشــر يف ســبتمبر فــإن االقتصــادات الناميــة 

ــذ 60 ســنة. ــا من يف آســيا ســوف تســجل أول انكمــاش له
لقــد أثــر كوفيــد ـ 19علــى آســيا كذلــك حيــث جــاء ذلــك مــن 

ثــالث جهــات:

1. انخفاض يف الصادرات أدى إلى تدني الفعاليات االقتصادية. 

٢. تدني يف الطلب وعلى خلفية الزيادة يف القيود على التنقل.

٣. انخفاض يف مســتويات االســتهالك الداخلي والتي انعكســت على 
توقــف العديــد مــن الشــركات وامتنــاع النــاس مــن اخلــروج.

إن الهبــوط يف معــدالت الطلــب العاملــي واحمللــي أحدثــت آثــاًرا ســلبية 
علــى ربحيــة الشــركات، واألجــور واالســتثمار يف الشــركات".

املنطقــة هــي األخــرى شــهدت العديــد مــن األزمــات فهــي حالهــا حــال 
بقيــة دول العالــم تأثــرت وبشــكل كبيــر مــن انتشــار وبــاء الكوفيــد-19 
الــذي أصابهــا يف مصــاب حيــث وصلــت عــدد اإلصابــات يف دول 
ــات وصــل  ــة وعــدد الوفي ــون إصاب ــي ملي ــى حوال ــاون إل ــس التع مجل
إلــى 7500 وفــاة.  وكان أثــر الوبــاء علــى املنطقــة مضاعًفــا ألنــه 
باإلضافــة إلــى تلــك األضــرار التــي أصابــت بقيــة الــدول فقــد تســبب 
الوبــاء يف تدنــي الطلــب علــى النفــط وأحــدث انخفاًضــا حــاًدا يف 
مداخيــل دول املنطقــة التــي تعتمــد علــى مبيعــات النفــط بوصفهــا 
املصــدر األول لدخولهــا حيــث تهــاوت أســعار النفــط مــن معــدل 62 
ــى 21 دوالًرا يف شــهر  ــل يف شــهر ديســمبر 2019م، إل دوالًرا للبرمي
فبرايــر مــن عــام 2020م،  وإذا علمنــا بــأن دول اخلليــج ومــن ضمنهــا 
إيــران تصــدر حوالــي 18 مليــون برميــل يومًيــا ؛ نحصــل وبعمليــة 
حســاب بســيطة علــى أن خســائر دول اخلليــج مــن هبــوط أســعار 
النفــط مبقــدار 40 دوالر وصلــت إلــى 760 مليــون دوالر يف اليــوم 

ــة  ــات الخارجيــة الخربـ ـ ـ     مهمة بايــدن إصالح العالقـ
والمؤسسـات الدبلوماسية وإعادة بناء التحالفات الدولية
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1. املقاربة اجلديدة إلدارة بايدن
ــرة يف  ــرات كبي ــث يف املنطقــة عــن احتمــال حصــول تغي ــر احلدي يكث
العالقــات بــن الواليــات املتحــدة ودول املنطقــة.  وقبــل أن ندخــل 
يف التفاصيــل نــود أن نبــن بــأن الفــرق يف السياســة اخلارجيــة بــن 
احلزبــن اجلمهــوري والدميقراطــي محــدود جــًدا بســبب التطابــق 
الكبيــر يف النظــرة إلــى املصالــح األمريكيــة يف اخلــارج بــن الطرفــن. 

أضــف إلــى ذلــك الفــرق الكبيــر بــن مواقــف السياســين عندمــا 
إلــى احلكــم ومواقفهــم وهــم علــى مقاعــد املعارضــة ألن  يصلــوا 
كالمهــم يف احلالــة الثانيــة مييــل إلــى التنظيــر وتســجيل النقــاط 
علــى اخلصــوم ويف غيــاب القــوى اخلارجيــة الضاغطــة.  لكــن وكمــا 
يقــول املثــل فــإن "حســابات احلقــل غيــر حســابات البيــدر"، فمــا أن 

        زيـــارة نتنياهـــو ألمريـــكا دون دعـــوة مـــن أوبامـــا وانتقاده سياســـة أمريكا 

ـــون ـــاها الديمقراطي ـــدن ال ينس ـــه باي ـــا ونائب ـــة ألوبام ـــرس إهان يف الكونج

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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يصــل السياســي إلــى دفــة احلكــم ويبــدأ بالتعــرض للضغــوط مــن 
ذات القــوى التــي تعــرض لهــا ســلفه فإنــه ال ميلــك إال أن يقتــرب مــن 
تلــك املواقــف. كذلــك البــد مــن التذكيــر هنــا بــأن مواقــف املســؤولن 
تنبنــي علــى رغبــات الداعمــن حلمالتهــم االنتخابيــة، مــع العلــم 
بــأن الداعمــن الكبــار ميثلــون عــدًدا قليــاًل جــًدا مــن أصحــاب املــال 

واملؤسســات الكبيــرة.  

لكــن ومــع ذلــك كلــه فــال بــد مــن اإلقــرار بــأن هنــاك فــروق وإن 
واخلارجيــة  الداخليــة  للسياســتن  املقاربــات  يف  محــدودة  كانــت 
بــن احلزبــن. ولذلــك فــإن وصــول اإلدارة اجلديــدة البــد أن يقابــل 
مببــادرات جديــة تســعى لتطويــر العالقــات ملــا يخــدم مصالــح أطــراف 

العالقــة، ولعــل مــن أهمهــا:

• حــل األزمــة اخلليجيــة وتقويــة اجلبهــة الداخليــة لــدول مجلــس 
التعــاون ملواجهــة تداعيــات املرحلــة القادمــة ويف مقدمتهــا إعــادة 
التفــاوض علــى امللــف النــووي اإليرانــي الــذي يتطلــب موقًفــا موحــًدا 
وجهــًدا مشــترًكا مــن جميــع دول املنطقــة وأهميــة تنســيق املوقــف 

ــا. مــع تركي

• أيجــاد حــل ســلمي للحــرب يف اليمــن بســبب الثمــن الباهــظ الــذي 
تدفعــه شــعوب املنطقــة مــن حــرب االســتنزاف تلــك.

• تقوية أواصر التعاون االقتصادي والسياسي مع العراق. 

• دعــم جهــود الواليــات املتحــدة يف إيجــاد حــل سياســي للصــراع يف 
أفغانســتان. 

2. العالقات األمريكية-اإلسرائيلية
تشــكل العالقــات مــع إســرائيل عامــاًل مهًمــا يف السياســة األمريكيــة 
جتــاه املنطقــة حيــث يحظــى املوقــف األمريكــي الداعــم إلســرائيل 
باإلجمــاع بــن احلزبــن.  الرئيــس املنتخــب جــو بايــدن ونائبتــه كاميال 
إلســرائيل  تأييــًدا  الدميقراطيــن  املرشــحن  أكثــر  همــا  هاريــس 

ــة. ــى ذلــك ســيرتهما السياســية الطويل ويشــهد عل
لكــن هنــاك عوامــل شــخصية وسياســية تؤثــر يف أداء السياســة وعلــى 
ــال فــإن العالقــة بــن الدميقراطيــن أقــوى مــع حكومــات  ســبيل املث
حــزب العمــال يف إســرائيل يف حــن أن العالقــة أقوى بن اجلمهورين 

وحــزب الليكــود، لذلــك كانــت العالقــة بــن إدارة أوبامــا ورئيــس 
الــوزراء اإلســرائيلي نتنياهــو ضعيفــة علــى الرغــم مــن تأييــد أوبامــا 
القــوي إلســرائيل.  وممــا زاد الطــن بلــة هــو دخــول رئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي يف الصــراع السياســي بــن إدارة أوبامــا ومجلــس النــواب، 
الــذي كانــت تســيطر عليــه أغلبيــة جمهوريــة مناكفــة لسياســته، والتــي 
قامــت بدعــوة رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي إللقــاء خطــاب يف جلســة 
مشــتركة ملجلســي النــواب والشــيوخ حيــث وصــل إلــى واشــنطن مــن 
دون دعــوة رســمية مــن الرئيــس األمريكــي، كمــا تقتضــي األعــراف 
الدبلوماســية، باإلضافــة إلــى قيامــه بإلقــاء خطــاب انتقــد فيــه بشــدة 
سياســة الرئيــس أوبامــا وخصوًصــا فيمــا يتعلــق باملفاوضــات مــع 
إيــران.  كانــت تلــك اخلطــوة مبثابــة إهانــة للرئيــس األمريكــي ونائبــه 
بايــدن ال ينســاها العديــد مــن الدميقراطيــن.  لــم تقــف األمــور 
عنــد ذلــك احلــد بــل زادهــا حــدة املواقــف املعلنــة مــن رئيــس الــوزراء 
ــة االنتخابيــة  اإلســرائيلي وتأييــده إلعــادة انتخــاب ترامــب يف احلمل
احلاليــة باإلضافــة إلــى موقفــه املماثــل قبــل أربــع ســنوات. لذلــك ومع 
ــن  ــة، لك ــى قوي ــدن وإســرائيل ســوف تبق ــن إدارة باي ــات ب أن العالق
العالقــة الشــخصية بــن نتنياهــو والدميقراطيــن قــد تشــكل حجــر 

عثــرة يف تلــك العالقــات. 
 والســؤال الــذي يتبــادر إلــى الذهــن هنــا هــل إن رئيــس الــوزراء 
ــات اإلســرائيلية  ــه يف االنتخاب ــع ثمــن مواقف اإلســرائيلي ســوف يدف

القادمــة؟    
 

3.العالقات األمريكية-اإليرانية
جــاءت بدايــة العــام املاضــي وهــي حتمــل نذيــًرا بســخونة العالقــة 
ينايــر  مــن  الثالــث  وبالتحديــد يف  وإيــران  املتحــدة  الواليــات  بــن 
2020م، عندمــا قامــت طائــرات بــدون طيــار بإطــالق صواريــخ علــى 
رتــل ســيارات قــرب مطــار بغــداد الدولــي تســببت يف مقتــل عــدة 
أشــخاص بينهــم كل مــن قاســم ســليماني قائــد قــوات فيلــق القــدس 
واملستشــار املقــرب مــن آيــة اهلل خامنئــي، وأبــو مهــدي املهنــدس نائــب 
القائــد العــام لقــوات احلشــد الشــعبي العراقيــة. كانــت تلــك الضربــة 
مبثابــة الزلــزال الــذي حــرك األرض ونتجــت عنــه عــدة موجــات 
ارتداديــة، كان مــن أهمهــا أن النظــام اإليرانــي الــذي كان يعانــي مــن 
الضغــط الشــعبي املتمثــل باملظاهــرات الشــعبية التــي كانــت تطالــب 
بتغييــر النظــام بســبب صعوبــة الظــروف االجتماعيــة والغــالء نتيجــة 
العقوبــات األمريكيــة ســرعان مــا حتولــت إلــى مظاهــرات مؤيــدة 
للنظــام ومنــددة بالشــيطان األكبــر، وكذلــك األمــر بالنســبة لألوضــاع 

ـــم يقـــر بخســـارته االنتخابـــات بـــل يعتبـــر نفســـه الفائـــز       ترامـــب ل

ـــه ـــام إدارت ـــل أم ـــع العراقي ـــل وض ـــاح ب ـــدن النج ـــد لباي ـــك ال يري وبذل
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السياســية يف العــراق التــي كانــت تهتــز حتــت وطــأة االعتصامــات 
الشــعبية فــإذا بهــا تتغيــر إلــى تظاهــرات تطالــب بخــروج القــوات 
األمريكيــة.  لذلــك جــاء الــرد اإليرانــي محــدوًدا حيــث قامــت بإطــالق 
ــي  ــى قاعدت ــن املتفجــرات، عل ــة م ــدون حمول ــت ب ــخ، وإن كان صواري
عــن األســد وأربيــل تســببت ببعــض اخلســائر احملــدودة يف القــوات 
األمريكيــة املتواجــدة هنــاك. ومــرة أخــرى جــاء اخليــار اإليرانــي مــن 
خــالل التصعيــد يف جبهــات أخــرى تعتبرهــا إيــران نقــاط ضعــف مثــل 
التصعيــد ضــد دول اخلليــج مــن خــالل جماعــة احلوثــي يف اليمــن أو 

املليشــيات املســلحة التــي تأمتــر بأمرهــا يف العــراق.

كمــا كانــت بدايــة العــام جــاءت نهايتــه مــع عمليــة نوعيــة أخــرى 
الثــوري  احلــرس  يف  الضابــط  زادة  فخــري  محســن  اســتهدفت 
واملســؤول األول عــن البرنامــج النــووي اإليرانــي.  وكذلــك أحــدث 
اغتيــال محســن زادة ردود أفعــال قويــة كانــت يف أغلبهــا مســتنكرة 
لهــذا العمــل الــذي وصفتــه باإلرهابــي.  هــذه العمليــة النوعيــة أثــارت 
العديــد مــن التســاؤالت ليــس عــن اجلهــة التــي قامــت بالعمليــة حيــث 
هنــاك شــبه اجمــاع بأنهــا عمليــة إســرائيلية، ولكــن عــن التداعيــات 
ورد الفعــل اإليرانيــة التــي شــكلت العمليــة اختراًقــا أمنًيــا كبيــًرا أواًل، 
واألهــم مــن ذلــك عــن توقيــت العمليــة والغايــات املطلوبــة مــن وراؤهــا، 

وهــذه هــي القضيــة التــي ســوف نتوقــف عندهــا.

 االنتخابــات األمريكيــة فريــدة مــن نوعهــا ومختلفــة عــن أي انتخابــات 
يف األنظمــة الدميقراطيــة األخــرى، ولعــل واحــدة مــن أبــرز تلــك 
الفــروق هــي أن املرشــح الفائــز يف انتخابــات الرئاســة ال يســتلم 
املنصــب فــور إعــالن النتائــج وإمنــا بعــد فتــرة تتجــاوز ســتة أســابيع 
ــون  ــا يك ــة عندم ــح غريب ــرة تصب ــات.  هــذه الفت مــن إجــراء االنتخاب
املرشــح اخلاســر هــو رئيــس البــالد. كانــت املــرة األخيــرة التــي حصــل 
فيهــا املوقــف عندمــا خســر الرئيــس جــورج بــوش األب أمــام املرشــح 
الدميقراطــي بيــل كلينتــون، لكــن الفــرق هــو أن الرئيــس بــوش ســارع 
ــراف بالهزميــة وتعهــد بالعمــل مــع الرئيــس املنتخــب مــن  ــى االعت إل
أجــل انتقــال ســلس للســلطة.  هــذه املــرة هــي األكثــر غرابــة ألن 
املرشــح اخلاســر الرئيــس ترامــب لــم يقــر بخســارته االنتخابــات 
بــل يعتبــر نفســه هــو الفائــز ولذلــك فهــو ال يريــد ملنافســه النجــاح، 
بــل يقــوم بــكل مــا يف وســعه يف ســبيل وضــع العراقيــل أمــام اإلدارة 

ــة. القادم

قدمنــا بذلــك التفصيــل لكــي نخلــص إلــى القــول بــأن توقيــت العمليــة 
ــع  ــي تتطل ــران الت ــأن إي ــا القناعــة ب جــاء ليعكــس عــدة عوامــل، أوله
الســتالم بايــدن الرئاســة بســبب رغبتــه يف العــودة إلى االتفــاق النووي 
لعــام 2015م، ولذلــك فهــي لــن تقــوم بالــرد مــن خــالل عمــل انتقامــي 
مــن شــأنه أن يحــول دون عــودة إدارة بايــدن إلــى االتفــاق وقــد حــدث 
ذلــك بالفعــل حيــث أمهلــت احلكومــة اإليرانيــة الواليــات املتحــدة 
بضعــة أشــهر لكــي تــرى مــا الــذي ســوف تفعلــه اإلدارة اجلديــدة.  
وضــع  يريــدان  نتنياهــو  وحليفــه  ترامــب  الرئيــس  أن  هــو  الثانــي 
العراقيــل أمــام إدارة بايــدن واحليلولــة بينهــا وبــن العــودة إلــى االتفاق 
النــووي ومــن ذلــك محاولــة جــر إيــران إلــى حــرب ســوف يرثهــا بايــدن 
فــور اســتالمه الســلطة مــن شــأنها أن تشــغله عــن أولوياتــه الداخليــة. 
ــى  ــة ترامــب إل ــة هــي جــزء مــن حمل ــر هــو أن العملي ــث واألخي الثال
ــو  ــك فه ــات 2024م، ولذل ــرة رئاســية قادمــة يف انتخاب الترشــيح لفت
يعــد العــدة لتلــك احلملــة مــن خــالل الظهــور مبظهــر القائــد القــوي 
الــذي واجــه إيــران مقابــل بايــدن الــذي يريــد التصالــح معهــا وهــي 
عوامــل مؤثــرة يف قاعــدة مؤيــدي ترامــب خصوًصــا جماعــة اليمــن 
املســيحي، وهــي ذات الرغبــة عنــد رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الــذي 
ســوف يخــوض انتخابــات برملانيــة قريبــة يريــد أن يظهــر فيهــا بصــورة 
القائــد القــوي. واليــزال املجــال مفتوًحــا أمــام إثــارة املتاعــب يف امللــف 
اإليرانــي ومــن ذلــك تغييــر ترامــب للطاقــم القيــادي يف وزارة الدفــاع 
وزيــادة التواجــد العســكري يف املنطقــة خصوًصــا بعــد وصــول حاملــة 

الطائــرات "نيمتــز" إلــى اخلليــج. 

إن العــودة إلــى االتفــاق النــووي مــع إيــران مــن القضايــا التــي أعلــن 
عنهــا الرئيــس املنتخــب بايــدن وهــي جــزء مــن مبــادرة اإلدارة القادمــة 
وخصوًصــا  احللفــاء  مــع  والتعــاون  الدوليــة  الســاحة  إلــى  للعــودة 
علــى  وحافظــوا  املفاوضــات  مــن  جــزًءا  كانــوا  الذيــن  األوروبيــن 
التزامهــم بــه بعــد انســحاب إدارة ترامــب.  لكــن هــذه العــودة لــن 
ــران ألن هنــاك شــروط البــد مــن  ــي تتصورهــا إي تكــون بالســهولة الت

توفرهــا قبــل ذلــك لعــل مــن أهمهــا:

ــات املتحــدة  ــل خــروج الوالي ــه قب ــت علي ــى مــا كان • عــودة األمــور إل
مــن االتفــاق وتخلــي إيــران عــن كل املكتســبات التــي حققتهــا يف 
الفتــرة الســابقة مثــل رفــع مســتويات التخصيــب أو التغييــر يف نوعيــة 
وأعــداد أجهــزة التخصيــب وهــذه القضيــة ســوف تســتغرق وقًتــا ليــس 

ــر. بالقصي

ـــًدا  ـــن تأيي ـــر الديمقراطيي ـــس أكث ـــال هاري ـــه كامي ـــدن ونائبت      باي

ــة ــية الطويلـ ــيرتهما السياسـ ــك سـ ــىل ذلـ ــهد عـ ــرائيل ويشـ إلسـ

مقالمقال
ملف العددملف العدد



63 ينايـــــــــــر
157العــدد

2021 www.araa.sa

وراء االهتمــام األمريكــي يف املنطقــة.  املنطقــة اليــوم تشــهد تنافًســا 
مــن نــوع آخــر، فقــد شــكلت العقوبــات األمريكيــة علــى إيــران بعــد 
وصــول ترامــب إلــى الرئاســة فرصــة نــادرة للصــن إلحــداث اختراق 
يف املنطقــة.  وقــد نشــرت صحيفــة نيويــورك تاميــز حتقيًقــا مفصاًل 
عــن املبــادرة الصينيــة جتــاه إيــران.  حيــث جــاء يف املقــال: "اتفــاق 
الشــراكة املقتــرح الــذي يقــع يف 18 صفحــة وحصلــت الصحيفــة 
علــى نســخة منــه، ســوف يوســع وبشــكل كبيــر الوجــود الصينــي 
يف إيــران يف مجــاالت املصــارف واالتصــاالت واملوانــئ والســكك 
احلديديــة باإلضافــة إلــى أعــداد كبيــرة مــن املشــاريع األخــرى، 
ويف املقابــل ســوف حتصــل الصــن -وبحســب مســؤولن إيرانيــن 
وجتــار نفط-علــى النفــط اإليرانــي وبأســعار مخفضــة جــدا وملــدة 
ــذي مــن  ــاون العســكري وال ــا التع 25 ســنة.  وتصــف الوثيقــة أيًض

شــأنه أن مينــح الصــن موطــئ قــدم يف املنطقــة".

ليــس هــذا فحســب بــل ســبق االتفــاق اتفاًقــا آخــر بــن العــراق 
والصــن حــن قامــت إيــران باســتخدام نفوذهــا مــع حكومــة رئيــس 
الــوزراء العراقــي الســابق عــادل عبــد املهــدي مــن أجــل توقيــع اتفــاق 
تعــاون اقتصــادي مــع الصــن وقــد مت التوقيــع علــى االتفــاق أثنــاء 
زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي الســابق إلــى الصــن علــى رأس وفــد 
كبيــر جــًدا، وقــد كان مــن الالفــت أن الوفــد اشــتمل علــى عــدد 
كبيــر مــن الــوزراء باإلضافــة إلــى 14 محافًظــا- مــن أصــل 18- 
حيــث نــص االتفــاق علــى قيــام الصــن باســتثمار 500 مليــار دوالر 
ــل حصــول الصــن  ــة يف العــراق يف مقاب ــة التحتي يف مشــاريع البني
علــى النفــط العراقــي.  هــذه األنشــطة بــدون شــك مــن شــأنها إثــارة 
ــد  ــا الشــركاء الغربيــن وتزي ــة ومــن ورائه حفيظــة اإلدارة األمريكي

مــن حــدة الصــراع علــى املنطقــة.

خالصــة القــول بــأن العالقــات األمريكية-اخلليجيــة متــر مبرحلــة 
حرجــة بســبب التحديــات التــي تواجــه أطــراف العالقــة والظــروف 
ــى  ــادرات قائمــة عل ــوب هــو مب ــة، ولذلــك فاملطل ــة والدولي اإلقليمي
نظــرة اســتراتيجية ألهميــة تلــك العالقــات بالنســبة لــدول املنطقــة 
خصوًصــا يف اجلوانــب األمنيــة واالقتصاديــة ألن الواليــات املتحــدة 
ــذي إن  ــي ال ــراغ األمن ــى ســد الف ــادر عل ــد الق هــي الطــرف الوحي

حــدث فســوف تكــون لــه تداعيــات ال حتمــد عواقبهــا. 

• أن العــودة ســوف تســبقها مفاوضــات ملناقشــة بعــض األمــور التــي 
يشــملها االتفــاق الســابق ومــن ذلــك وضــع القيــود علــى برنامــج 
الصواريــخ البالســتية إليــران ومناقشــة التدخــل اإليرانــي يف شــؤون 

دول اجلــوار.

هــذا املوقــف ال يعبــر فقــط عــن اإلدارة األمريكيــة القادمــة بــل إن 
احللفــاء األوروبيــن أيًضــا يشــاركونها الــرأي، وقــد صــرح بذلــك 
ــل ماكــرون يف أواخــر ســبتمبر حيــث قــال،  الرئيــس الفرنســي مانوي
"إننــا بحاجــة إلــى أطــر جديــدة للتعامــل وبجديــة مــع البرنامــج النووي 
اإليرانــي وإلكمــال اتفــاق 2015م، والــذي يشــمل إضافــة اســتجابة 
للفعاليــات اإليرانيــة يف مجــال الصواريــخ البالســتية وكذلــك أنشــطة 

ــة".   ــران يف زرع عــدم االســتقرار يف املنطق إي

4. دور العامل النفطي يف السياسة األمريكية
تأتــي إدارة الرئيــس املنتخــب بايــدن بوعــود كبيــرة مــن أهمهــا إعــادة 
النفــط  علــى  االعتمــاد  لتخفيــف  أمريــكا  الطاقــة يف  قطــاع  بنــاء 
ومشــتقاته وتشــجيع البدائــل ويف مقدمتهــا الطاقــة الشمســية. هــذه 
املســألة قــد حتــدث تأثيــًرا ســلبًيا علــى العالقــات بــن البلديــن علــى 
البعــض  التصــورات اخلاطئــة عنــد  القريــب وذلــك بســبب  املــدى 
القائمــة علــى فكــرة خاطئــة أصــاًل وهــي أن اهتمــام الواليــات املتحــدة 
باملنطقــة ســببه اعتمــاد الواليــات املتحــدة علــى اســتيراد النفــط مــن 
دول اخلليــج، والــذي هــو أبعــد مــا يكــون عــن احلقيقــة.  إن أهميــة 
النفــط بالنســبة للواليــات املتحــدة تأتــي مــن ثالثــة عوامــل، أولهــا أن 
أمريــكا هــي أكبــر بلــد مســتهلك للطاقــة يف العالــم حيــث حتتــاج إلــى 
ــي  ــا )خمــس االســتهالك العامل ــل نفــط يومًي ــون برمي ــي 20 ملي حوال
تقريًبــا( ولذلــك تنفــق مــا مقــداره 400 مليــار دوالر ســنوًيا علــى 

ــة.  النفــط بأســعاره احلالي
 لهــذا الســبب تؤثــر أســعار النفــط يف وضــع االقتصــاد األمريكــي ويف 
احلالــة املعاشــية للمواطــن بصــورة مباشــرة، ولذلــك فــإن احملافظــة 
علــى مســتوى معــن ألســعار النفــط تشــكل مصلحــة أساســية للواليات 
املتحــدة.  كمــا وأن ســوق النفــط العامليــة جتــري تعامالتهــا بالــدوالر 
حصرًيــا األمــر الــذي يؤثــر علــى عمليــة العــرض والطلب علــى الدوالر 
ووضعــه يف الســوق العاملــي، هــذا باإلضافــة إلــى الــدور الكبيــر الــذي 
تلعبــه شــركات النفــط األمريكيــة يف الصناعــة النفطيــة العامليــة ومــا 
يــدر ذلــك مــن مــوارد علــى االقتصــاد األمريكــي. إن دول املنطقــة 

بحاجــة إلــى التذكيــر بهــذه احلقائــق. 

5. التنافس الدولي على املنطقة  
يعتبــر التنافــس الدولــي علــى املنطقــة مــن أهــم الدوافــع التــي تؤثــر 
يف االهتمــام األمريكــي باملنطقــة.  تاريخًيــا كانــت احليلولــة دون وقــوع 
املنطقــة حتــت النفــوذ الســوفيتي مــن أهــم العوامــل أو لعلهــا األعــذار 
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ينايـــــــــــر64
157العــدد

2021www.araa.sa

فـــرض وقـــف دائـــم إلطـــالق النـــار يحقـــق األمـــن واالســـتقرار وينهـــي األزمـــة الليبيـــة

ــدول المتورطــة يف الصــراع أكثــر  ــح ال مصال
ــا ! ــتقرار يف ليبي ــق االس ــن تحقي ــة م أهمي
لقــد حتــول الوضــع يف ليبيــا علــى مرالســنوات التســع املاضيــة منــذ فبرايــر 2011م، أي منــذ انــدالع الثــورة الليبيــة إلــى أزمــة 
معقــدة رمــت بظاللهــا علــى كامــل املنطقــة العربيــة واملتوســطية واألوروبيــة وحتولــت إلــى نــزال للقــوى الدوليــة، وأضحــت 
ليبيــا فريســة لالضطرابــات وفوضــى الســالح وحلبــة للصراعــات الداخليــة والدوليــة وبــؤرة تهديــد خطيرلــكل دول اجلــوار 

وللســلم الدولــي. 
ــع العربــي، وأمــام االنتفاضــة الشــعبية  ــى تســميته بالربي ــح عل ــا "ثورتهــا األولــى" ســنة 2011م، مــع مــا اصطل  شــهدت ليبي
ــد التمــرد وتشــكلت ميليشــيات مســلحة عســكرت  ــة االجتماعيــة أجابــت الســلطة بالعنــف؛ فاحت ــة والعدال املطالبــة باحلري
ــوار إلــى شــرق البــالد يف بنغــازي ومســراطة هددهــم  ــة، وعندمــا جلــأ الث البــالد وتشــتظي املجتمــع، واندلعــت حــرب أهلي
القــذايف بقمــع دمــوي؛ عندهــا قــررت األمم املتحــدة وبــدون توافقــات، التدخــل مــع حلــف شــمال األطلســي لدعــم املعارضــة 
وحمايــة املدنيــن ،فتــم مقتــل القــذايف يف أكتوبــر 2011م، ليتحــول إلــى "شــهيد" ويصبــح رمــًزا سياســًيا هاًمــا يف أعــن 

ــه. مناصري

العميد املختار بن نصر

 عقــد مــن الزمــن بعــد تلــك احلادثــة وال زالــت ليبيــا فريســة 
للفوضــى، تتلمــس مســتقباًل مضطرًبــا مفتوًحــا علــى كل االحتمــاالت، 
وبرغــم تنظيــم انتخابــات الختيــار برملــان وطنــي، وتكويــن حكومــة 
اعترفــت بهــا األمم املتحــدة؛ ظلــت األوضــاع تــزداد ســوًءا، إذ تعاظــم 
عجــز  وأمــام  بينهــا.  والصــراع  التقاتــل  واحتــد  امليليشــيات  عــدد 
احلكومــة اجلديــدة عــن تأمــن البــالد انطلقــت يف 14 فبرايــر2014م، 
ــاه  ــد مــن منف ــر؛ العســكري العائ ــة يقودهــا خليفــة حفت ــورة الثاني الث
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، فتمكــن يف ظــرف وجيــز مــن تكويــن 
البــالد  الوطنــي لالســتيالء علــى جنــوب  التحريــر  وقيــادة جيــش 
وغربهــا وفــرض شــرعيته. منــذ ذلــك احلــن انقســمت ليبيــا إلــى 
معســكرين؛ يف الشــرق برملــان موجــود يف طبــرق حتــت مراقبــة جيــش 
املشــير حفتــر ودعمــه، ويف الغــرب حكومــة الوفــاق الوطنــي املعتــرف 

ــى رأســها فائــز الســراج. ــا وعل بهــا دولًي
ســاعد تشــعب األزمــة وإطالــة أمدهــا يف ليبيــا علــى فتــح البــاب 
إلــى  األخــرى  هــي  األجنبيــة  القــوى  فتوزعــت  األجنبــي،  للتدخــل 
معســكرين حســب اهتماماتهــا السياســية واالقتصاديــة. ففــي الشــرق 

يلقــى املشــير حفتــر دعًمــا مــن اإلمــارات ومصــر وروســيا، وفرنســا؛ 
أمــا يف الغــرب فتقــف كل مــن تركيــا وإيطاليــا واالحتــاد األوروبــي مــع 
مواقــف منظمــة األمم املتحــدة إلــى جانــب حكومــة الوفــاق. وبرغــم 
انســحاب الواليــات املتحــدة مــن الســاحة نســبيا، تراقــب كل مــن 
الصــن وكوريــا الوضــع عــن كثــب وتتهيــآن للتدخــل نظــًرا للرهانــات 

ــرى. ــة الكب االقتصادي

تصاعــدت وتيــرة اخلالفــات يف نهايــة 2019م، وانقطعــت كل 
ســبل احلــوار عندمــا تدخلــت القــوات التركيــة يف ليبيــا ملعاضــدة 
حكومــة الوفــاق يف حربهــا، فهــدد املشــير حفتــر بدعــوة القــوات 
املصريــة للتدخــل. ويف محاولــة ملعاجلــة األزمــة انعقــد مؤمتــر برلــن 
يف بدايــة شــهر ينايــر 2020م، حتــت إشــراف األمم املتحــدة؛ وتوالــت 

ــا عــن مخــرج لالزمــة. ــك اللقــاءات بحثُ بعــد ذل
عــام صعــب وعــام ضبابــي مقبــل، والتــزال األزمــة الليبيــة تــراوح 
مكانهــا بــكل تعقيداتهــا، وال تــزال القــوى األجنبيــة جاثمة على األرض 
الليبيــة، واليــزال مســتقبل ليبيــا مفتوًحــا علــى كل االحتمــاالت، لذلــك 
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ســنحاول يف هــذه الورقــة الوقــوف علــى أهــم محطــات هــذه األزمــة 
خــالل عــام 2020م، واستشــراف مــا عســى أن يكــون مســتقبلها يف 
العــام اجلديــد، وأي دور لــدول اجلــوار واملجتمــع الدولــي ملســاندة 

احللــول املطروحــة؟ 

1-أهم محطات األزمة الليبية خالل عام 2020
ــر  ــة مــع اليــوم الثانــي مــن شــهر يناي اشــتد تعقيــد األزمــة الليبي
2020م، عندمــا صــوت البرملــان التركــي بالســماح لنشــر قــوات تركيــة 
ــة يف حربهــا ضــد املشــير  ــا لدعــم احلكومــة الشــرعية الليبي يف ليبي
حفتــر، وقــد ســبقت ذلــك القــرار أشــهر طويلــة مــن املفاوضــات بــن 
الطرفــن انتهــت بتوقيــع اتفاقيــة تفاهــم حــول اســتغالل حقــول الغــاز 
يف امليــاه اإلقليميــة للبلديــن ويف مناطــق محــل خــالف مــع عــدد مــن 
الــدول ومنهــا اليونــان، توالــت ردود األفعــال الرافضــة لتلــك االتفاقيــة  
حيــث أعلــن حفتــر ومصرعــن عــدم االعتــراف بهــا و طــردت اليونــان 
الســفير الليبــي، ومــا أجــج اخلالفــات حولهــا إنهــا ضمــت اتفاًقــا حول 
التعــاون العســكري واألمنــي وإعــالن الرئيــس التركــي علــى اســتعداده 

إلرســال قــوات إلــى ليبيــا اذا مــا طلبــت احلكومــة الليبيــة ذلــك. 
اعتبــر برملــان بنغــازي توقيــع هــذه االتفاقيــات مــع تركيــا "خيانــة 
عظمــى "واعتــداء علــى الســيادة الوطنيــة "، وتهديــد خطيــر ليــس 
فقــط لألمــن القومــي الليبــي، بــل أيًضــا لألمــن القومــي العربــي 
ولألمــن يف املتوســط. يف املقابــل أكــدت حكومــة الوفــاق إنهــا ماضيــة 
يف املصادقــة علــى تلــك االتفاقيــات بســرعة، معتمــدة علــى البنــد 
8-2 مــن اتفــاق الصخيــرات الــذي يخــول لرئيــس احلكومــة إمضــاء 

ــان. ــا مــن البرمل ــة بعــد املصادقــة عليه االتفاقــات الدولي

  أثــار ذلــك القــرار حفيظــة أكثــر مــن طــرف، فتحــرك اجليــش 
ــة ســرت  ــى مدين ــر بســرعة ليســيطر عل ــادة املشــير حفت ــي بقي الليب
االســتراتيجية، ويــوم 6 ينايــر اســتقبلت اجلزائــر فائــز الســراج ووزيــر 
اخلارجيــة الروســي يف محاولــة ملعاجلــة األزمــة، ويــوم 8 ينايــر ســارع 
الرئيــس فالدميــر بوتــن للقــاء أردوغــان يف إســطنبول، وطالبــا مًعــا 
بوقــف فــوري إلطــالق النــار، قبــل املشــير حفتــر بوقــف هجومــه. 
ودعــي كل مــن الســراج وحفتــر إلــى موســكو يف )13 ينايــر( ملناقشــة 
تفاصيــل وقــف القتــال، فقبــل رئيــس احلكومــة الدعــوة ورفضهــا 

حفتــر. 
ــق أهــم منشــآت  ــر لغل ــوم 18 ينايرانطلقــت قــوات املشــير حفت ي
البــالد احتجاًجــا علــى التدخــل التركــي يف الصــراع  النفطيــة يف 

الليبــي، وكانــت العمليــة تهــدف إلــى منــع حكومــة الوفــاق الوطنــي مــن 
ــب. ــن األجان ــا مــن املقاتل ــل داعميه ــدات النفــط لتموي ــف عائ توظي

 يف اليــوم املوالــي انعقــد مؤمتربرلــن لبحــث الســالم يف ليبيــا، 
ــدان  ــة، والبل ــع منظمــات دولي ــة وأرب ــا عشــرة دول ــي اثنت فجمــع ممثل
ومنظمــة  املتحــدة  األمم  مبشــاركة  الليبيــة،  الســاحة  يف  الفاعلــة 
الوحــدة اإلفريقيــة وجامعــة الــدول العربيــة واالحتــاد األوروبي وبلدان 
جــوار ليبيــا ولــم حتضــره تونــس التــي وصلتهــا الدعــوة متأخــرة أكــدت 
الوثيقــة النهائيــة علــى "وقــف دائــم إلطــالق النــار" وإنهــاء أي تدخــل 
أجنبــي يف البــالد مــع دفــع مســار سياســي حللحلــة األزمــة. ويستشــف 
مــن الوهلــة األولــى أن تلــك الوثيقــة جــاءت إلرضــاء كل املشــاركن 
يف املؤمتــر، لذلــك لــم حتتــو علــى اقتراحــات قويــة إلنهــاء األزمــة 
ــج  ــن واملتورطــن يف تأجي ــن الفاعل ــر م ــدد الكبي ــة، بحكــم الع الليبي
األزمــة. واعتبرانطالقــة للبحــث عــن احلــل السياســي، حيــث احتــوى 
اإلعــالن علــى االلتــزام باســتقالل ليبيــا وســيادتها وســالمتها الترابيــة 
ــى أن الســالم الدائــم ال ميكــن حتقيقــه  ووحدتهــا الوطنيــة وأكــد عل

عســكرًيا، بــل عبــر مســار سياســي بقيــادة األطــراف الليبيــة.
 يف 18مايــو 2020م، انقلبــت األوضــاع يف ليبيــا كلًيــا، عندمــا 
ــر  ــوات حفت ــا ق ــن تركي ــة م ــاق املدعوم ــة الوف ــوات حكوم ــت ق هاجم
واســتعادت ســيطرتها علــى قاعــدة الوطيــة االســتراتيجية التــي كان 
قــد اســتولى عليهــا جيــش حفتــر مطلــع شــهر أبريــل 2019م، يف 
حملتــه علــى العاصمــة طرابلــس، والتــي لــم يســتطع الســيطرة عليهــا 
رغــم محــاوال ت دخولهــا مــن محــاور مختلفــة يف ظــل اشــتباكات 
طاحنــة مــع قــوات حكومــة الوفــاق، ويف 24مايــو انســحب مئــات مــن 
العناصــر التــي كانــت تدعــم قــوات حفترمــن تخــوم طرابلــس. لتنتهــي 
لقــوات حكومــة  بانتصــار  م،  يونيــو 2020   5 معركــة طرابلــس يف 

ــاق. الوف
العاصمــة،  علــى  الهجــوم  انطــالق  بعــد  أربعــة عشــر شــهًرا   
العســكرية علــى  قــوات حفتــر بهزميتهــا وتفشــل احلملــة  تعتــرف 
طرابلــس رغــم الدعــم العســكري واملالــي والسياســي الالمحــدود 
ــه، ومشــاركة عناصــر مــن  الــذي تلقــاه حفتــر مــن الــدول الداعمــة ل
ــاآلالف  ــل ب ــي تقات ــر" الروســية الت تشــاد والســودان وعناصــر "فاغن

إلــى جانبــه، وفــق تقاريــر جلنــة اخلبــراء بــاألمم املتحــدة.
ويف نفــس اليــوم دعــا الرئيــس املصــري إلــى وقــف إلطــالق النــار 
ــر،  ــه حفت ــة وروســيا وفرنســا، وافــق علي ــة العربي بدعــم مــن اجلامع
بينمــا رفضتــه حكومــة الوفــاق التــي قــررت مواصلــة القتــال، وأطلقــت 

أجنبي  وتدخل  مربكة  بتوترات  بدأ  ليبيا  يف   2020 عام    

السياسي والحل  الصراع  إنهاء  عىل  والتفاهمات  بالحوار  وانتهى 
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هجوًمــا بغايــة اســترجاع مدينــة ســرت االســتراتيجية؛ وضعــت تركيــا 
ــن املفاوضــات  ــة يف اســتبعاد حفترم ــال املتمثل ــف القت شــروطها لوق
بحكــم إنــه خســر احلــرب، ومواصلــة االتفاقــات املبرمــة مــع فائــز 
الســراج، ويف6يونيــو 2020م، أعلــن الرئيــس السيســي عــن مبــادرة 
وقــف  وإقــرار  منتخــب  مجلــس  إنشــاء  واقتــرح  ليبيــا  للســالم يف 
ــا عــدة  ــت به ــا ورحب ــاق وتركي ــة الوف ــا حكوم ــار. رفضته إلطــالق الن
دول أخــرى، لكــن تســارعت األحــداث، فهــدد الرئيــس املصــري يف 
20 يونيــو، بتدخــل مباشــر يف النــزاع إذا مــا تقدمــت قــوات حكومــة 
ــة االســتراتيجية. يف  ــا نحــو ســرت املدين الوفــاق املدعومــة مــن تركي
شــهر يوليــو اســتقرالوضع امليدانــي وتقــدم عقيلــة صالــح رئيــس 
مجلــس النــواب الليبــي مببــادرة إلنهــاء األزمــة الليبيــة وانطلقــت 
الليبيــن بحضــور ممثلــن عــن  الفرقــاء  بــن  باملغــرب  املشــاورات 
املجلــس األعلــى للدولــة ومجلــس النــواب لالتفــاق حــول تثبيــت وقــف 
إطــالق النــار وحــول املناصــب القياديــة وإعــادة هيكلــة املؤسســات مبــا 
يضمــن توحيدهــا بــن شــرق البــالد وغربهــا وتشــكيل حكومــة كفــاءات 
وإعــادة هيكلــة املجلــس الرئاســي، وقــد ســهل قــرار فائــز الســراج 
ــر  ــة أكتوب ــي عــن مهامــه نهاي ــي بالتخل ــاق الوطن رئيــس حكومــة الوف

مأموريــة الطرفــن املتفاوضــن.   
األمم  بإشــراف  ليبــي  أمنــي  اجتمــاع  مصــر  يف  عقــد  كمــا 
ــة العســكرية " 5زائد5"املنبثقــة عــن  ــات اللجن املتحــدة ضمــن محادث

مؤمتربرلــن ومخرجاتــه، لبحــث بعــض امللفــات األمنيــة والعســكرية 
وتوحيــد  النــار  إطــالق  لوقــف  مشــتركة  قــوة  تشــكيل  والنظــر يف 

العســكرية،  املؤسســة 
ــة التونســية بإشــراف  ــر2020م، انطلقــت يف العاصم يف 9نوفمب
الليبــن يف مســعى  الفرقــاء  بــن  احلــوار  املتحــدة جلســات  األمم 
ــب لوضــع مؤسســات  ــزاع والترتي ــاء الن ــات إلنه ــى تفاهم للتوصــل إل
ــة، مــن  ــات وطني ــى إجــراء انتخاب ــي ســتفضي إل ــم الدائمــة الت احلك
ــة  ــالد حتــت ســلطة حكوم ــد الب ــا، وتوحي أجــل اســتعادة ســيادة ليبي

واحــدة.
إلــى 28 نوفمبــر 2020م، انعقــد يف طنجــة باملغــرب  مــن 23 
واعتبــر  نائًبــا   123 حضــره  الليبيــن  للنــواب  تشــاوري  اجتمــاع 
ــي أفرزهــا  ــا.  ومــن أهــم القــرارات الت ــه جناًح اجتماعهــم بحــد ذات
هــذا اللقــاء، إنهــاء اخلــالف وبرمجــة اجتمــاع ملجلــس النــواب يف 
مدينــة غدامــس الليبيــة إلقــرار كل مــا مــن شــأنه إنهــاء االنقســام 
باملجلــس مبــا ميكنــه مــن أداء مهامــه علــى أحســن وجــه. ومت التأكيــد 
يف البيــان اخلتامــي علــى االلتــزام بإجــراء االنتخابــات يف مــدة ال 
تتجــاوز العــام مــن تاريــخ التئــام مجلــس النــواب كمــا أكــد علــى العمــل 
ــرام اإلعــالن  ــا وضــرورة احت ــى إنهــاء االنقســام احلاصــل يف ليبي عل
الدســتوري وشــرعية املؤسســات املنبثقــة عنــه وعلــى دفــع مســار 

      مستقبل ليبيا رهن تفاعالت األطراف الخارجية والوصول 

لمحاصصة مرضية يف الموارد وصواًل إىل تسوية سياسية
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املصاحلــة الوطنيــة والعــودة اآلمنــة للنازحــن.
ــرات  ــرة وفت ــرات كبي ــه بتوت ــذ بدايت ــد اتســم عــام 2020م، من لق
قتــال مربكــة زادت يف تعقيــد الوضــع السياســي والعســكري وســرعت 
يف التدخــل األجنبــي يف ليبيــا وانتهــى بجلســات احلــوار والتفاهمــات 
والتوافــق حــول ضــرورة إنهــاء الصــراع والبحــث علــى حــل سياســي 
بــدل احلــل العســكري، فــأي مســتقبل لهــذه األزمــة يف العــام اجلديــد؟

2-مستقبل األزمة الليبية يف العام الجديد2021 
يف  الليبيــة  األزمــة  شــهدته  الــذي  الهــش  االنفــراج  بــوادر  برغــم 
الثالثيــة األخيــرة مــن ســنة 2020م، يبقــى مســتقبل ليبيــا برمتــه 
رهــن "تفاعــالت تدخــل األطــراف اخلارجيــة يف األزمــة وقدرتهــا 
ــى الوصــول إلــى محاصصــة مرضيــة يف املــوارد الليبيــة " ومــدى  عل
تأثيراتهــا علــى املواقــف الداخليــة املتناقضــة وصــوال إلــى تســوية 
سياســية، لقــد  تكثفــت  جهــود الفاعلــن احملليــن والقــوى اإلقليميــة 
املبــادرات  فتعــددت  لألزمــة  سياســي  حــل  عــن  بحًثــا  والدوليــة 
واللقــاءات واحلــوارات يف كل مــن املغــرب وسويســرا وتونــس مبشــاركة 
أطــراف ليبيــة وأخــرى معنيــة باألزمــة، تشــكلت حــول ثالثــة مســارات 
ــز بوجــود  ــل واملتمي ــد جمــود طوي ــذي حتــرك بع ،املســار األممــي، ال
ــر  ــت روســيا والصــن صــدور تقري ــة إذ "منع انقســامات حــول األزم
خلبــراء األمم املتحــدة يتهــم األطــراف املتحاربــة وداعميهــم كروســيا 
ــر الســالح  ــاك حظــر تصدي ــارات واألردن وقطــر بانته ــا واإلم وتركي
إلــى ليبيــا" املســار الدولــي، الــذي جنــح بقيــادة أملانيــا والواليــات 
املتحــدة مــع موقــف داعــم مــن األمم املتحــدة يف دفــع كل مــن تركيــا 
وروســيا ومصــر واإلمــارات إلــى االتفــاق علــى أطــر عمــل ركــزت علــى 
اجلانــب العســكري- السياســي لكنهــا همشــت اجلانــب االقتصــادي. 
بــن  االتفــاق  18ســبتمير2020م،  حيــث مت يف  الداخلــي،  واملســار 
"اجليــش الوطنــي الليبــي" واملجلــس الرئاســي يف حكومــة الوفــاق، 
علــى إعــادة فتــح املنشــآت النفطيــة وإنتــاج النفــط وتصديــره وعلــى 
ــة بــن الطرفــن مــع  ــع العائــدات النفطي ــة توزي ــة ملراقب أحــداث جلن

ــدة. ــة جدي مســاع لتشــكيل حكوم
هنــاك اليــوم حتديــات جمــة تقــف أمــام تســوية األزمــة الليبيــة، 
مثــل مــا يوصف"باملشــروع الشــخصي حلفتــر" وتدنــي مؤسســاتية 
إرهابيــة"  "عناصــر  وانتشــار  الوفــاق  حلكومــة  الداعمــة  القــوات 
يف املكونــات العســكرية للجانبــن وكذلــك احملاصصــة لالســتئثار 
باملصالــح االقتصاديــة الهامــة التــي يســعى اليهــا الفاعلــون الدوليــون 

واإلقليميــون.

وبرغــم تذبــذب املســار السياســي، وتعقيــدات األوضــاع األمنيــة، 
يظــل مــن املطلــوب أن يحــدد مســتقبل ليبيــا اليبيــون وليــس مصالــح 
قــوى خارجيــة.ويف كل احلــاالت يظــل تصــور مســتقبل األزمــة الليبيــة 
فحظــوظ  صعًبــا،  أمــًرا  والصراعــات  التشــابكات  هــذه  ظــل  يف 
لتداخــل  نظــًرا  متســاوية  تبــدو  والصــراع  التســوية  "ســيناريوهات 
املســارين السياســي والعســكري وتعــدد األطــراف الدوليــة واإلقليميــة 
املتدخلــة يف األزمــة وتعاظــم مصاحلهــا"، مــا يجعــل التســوية احملتملــة 
أمــًرا يف غايــة الصعوبــة؛ وكذلــك الشــأن بالنســبة للحســم العســكري.
وبالنظــر ملواقــف كل مــن روســيا وتركيــا الفاعلــن الرئيســن يف 
مجريــات األزمــة وإدارتهــا  "واملوقــف األمريكــي الغامــض مــع تعــارض 
مصالــح حلفائهــا وتصارعهــم يف الســاحة الليبيــة رغــم ميلهــا إلــى 
موقــف حكومــة الســراج وتركيــا بســبب التدخــل الروســي الداعــم 
للطــرف املقابــل"  واملوقــف األوروبــي الــذي يعانــي مــن االنقســام 
والتناقــض وال ســيما بــن إيطاليــا وفرنســا، واملوقــف العربــي الواعــي 
بخطــورة التغلغــل التركــي والــذي عــزز حالــة االســتنفار، وخاصــة 
اخلــوف مــن النمــوذج الــذي يــروج لــه والــذي يشــجع اجلماعــات 
السياســي  اإلســالم  وجماعــات  اإلرهابيــة  والفصائــل  املســلحة 
بــكل أنواعهــا، هــذه العوامــل مجملــة جتعــل األزمــة اللبيــة 
مفتوحــة علــى كل االحتماالت؛وميكــن تصورالســيناريوهات 

ــة: التالي
أفضــل  وهــو  فيــه  شــرع  والــذي  الســلمية:  التســوية  ســيناريو   •
الســيناريوهات اذ ســيجنب ليبيــا واملنطقــة مزيــًدا مــن التدخــالت 
األجنبيــة والصــراع "لكنــه يحتــاج إلــى توافقــات واســعة بــن الفاعلــن 

اإلقليميــن والدوليــن، التــي ال تهمهــا دمــاء ومصالــح الليبيــن"

• ســناريو تواصــل الصــراع: وهــو مرتبــط بفشــل الســيناريو األول؛ أو 
إذا مــا ســعت تركيــا وقطــر للمضــي قدًمــا يف فــرض واقــع ميدانــي، 
بحًثــا عــن حــل عســكري نهائــي، مــع إمكانيــة االنــزالق للســناريو 
الســوري؛ مــن املرتقــب يف هــذه احلالــة أن يحتــد الصــراع بشــكل 
ــي والدعــم  ــر يف الشــرق الليب ــا تواصــل خســارة حفت ــرإذا اعتبرن كبي

ــك املنطقــة. ــه يف تل التركــي الهــام ل

• ســناريو التقســيم: ويبــدو هــذا الســناريو محتمــاًل عــل مــدى أطــول، 
يف صــورة فشــل الســناريواألول والثانــي ويف صــورة "اســتمرار دعــم 
القــوى اخلارجيــة لطــريف الصــراع والتدخــل املباشــر ملنــع أي طــرف 

مــن حتقيــق احلســم العســكري".

     تقسيم ليبيا محتمل عىل المدى البعيد إذا استمر الدعم 
العسكري الحسم  تحقيق  ومنع  الصراع  لطريف  الخارجي 
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ــة الســعي إلــى دعــم احلــل  وســتحاول مختلــف األطــراف الفاعل
الــذي يتماشــى مــع مصاحلهــا.

الحلــول  الــدويل لمســاندة  الجــوار والمجتمــع  لــدول  3-أي دور 
المطروحــة 

مبدئًيــا يالحــظ أن هنــاك إجمــاع معلــن مــن عديــد الــدول علــى 
قبــول مبــدأ احلــوار والدفــع إلــى احلــل الســلمي التوافقــي، لكــن تبقــى 
مصالــح بعــض الــدول املتورطــة يف الصــراع أهــم لهــا بكثيــر مــن 

ــا. حتقيــق االســتقرار يف ليبي
فاملقاربــة التونســية حــول األزمــة الليبيــة تتمحــور حــول ثــالث 
نقاط حددها الرئيس قيس ســعيد يف كلمته يف 31 ديســمبر2019م، 
رفــض االنحيــاز ألي جهــة دوليــة متواجــدة يف ليبيــا، الســعي لتوافــق 
ــه  ــس عضــو ب ــن )تون ــس األم ــة مبســاعدة مجل ــن األطــراف الليبي ب
مــن مطلــع ينايــر 2020م(، واالعتــراف بحكومــة الوحــدة الوطنيــة، 
ــه يبــدو غيــر مواكــب لتطــورات الواقــع امليدانــي  موقــف محمــود لكن
يف ظــل التدخــل األجنبــي، وحتــى التعويــل علــى مجلــس األمــن للدفــع 
إلــى توافقــات يبــدو عســيًرا أمــام انقســام أعضائــه الدائمــن حــول 
األزمــة. اجلزائــر تدعــو دائمــا ملعاجلــة األزمــة سياســًيا، ووضعــت 
مبادرتهــا جانًبــا لتبقــى يف إطــار اتفاقــات مؤمتــر برلــن وتــرى أن 
احلــل الوحيــد يكمــن يف" والدة مؤسســات حتظــى بالشــرعية لــدى 
ــدان  الليبيــن ووضــع دســتور مبســاعدة املجتمــع الدولــي وخاصــة بل
اجلــوار" .هــذان البلــدان ســيدفعان إلــى احلــل الســلمي، أمــا مصــر 
التــي ظلــت تنــادي طويــاًل بضــرورة احلــل الســلمي تغيــر موقفهــا أمــام 
تطورالوضــع امليدانــي، حيــث صــادق البرملــان املصــري علــى إمكانيــة 
ــاق  ــة الوف ــوات حكوم ــا تقدمــت ق ــا إذا م التدخــل العســكري يف ليبي
املدعومــة بتركيــا نحــو الشرق)ســرت( معتبــرة أن ذلــك يعــد تهديــًدا 
مباشــًرا ألمنهــا القومــي . ويظــل دفعهــا للحــل الســلمي مرتبًطــا 
مبــدى دعــم تركيــا حلكومــة الوفــاق. روســيا وتركيــا اللتــان تدعمــان 

طــريف النــزاع تدعمــان أيًضــا احلــل الســلمي.
ــا فمواقفهــا متضاربــة حــول حظــر الســالح وتتخــوف  امــا أوروب
مــن إطالــة أمــد الصــراع و تواصــل عــدم االســتقرار الــذي ميكــن أن 
يأتــي للســاحة مبتدخلــن جــدد وهــي منشــغلة إلــى حــد كبيــر مبعضلــة 
الهجــرة والالجئــن الناجتــة عــن هــذا الوضــع؛ فإيطاليــا أضاعــت 
نفوذهــا يف ليبيــا وجتتهــد للحفــاظ علــى مصاحلهــا االقتصاديــة 
مــع أي طــرف، لكــن الــدور الفرنســي النشــط مــن شــأنه أن يضعــف 
آليــات العمــل متعــدد األطــراف كاالحتــاد األوروبــي واألمم املتحــدة؛ 

أمــا الواليــات املتحــدة والتــي تعــول عليهــا أوروبــا يف أي تدخــل 
عســكري ال يبــدو أنهــا مهيــأة للدخــول يف صــراع علــى غايــة مــن 
التعقيــد، خاصــة وأن حلفاءهــا، اإلمــارات وتركيــا متورطــون مباشــرة 
يف الصــراع. وستســعى كالهمــا إلــى فــرض موقفهــا علــى الســاحة. 
رمبــا ســتحاول اإلمــارات الســعي إلــى التفــوق بإرســال مرتزقــة جــدد 
وتوجيــه دفعــات مــن األســلحة اجلديــدة إلــى حفتــر، ممــا ســيؤدي 
إلــى اســتقدام أنظمــة دفــاع جــوي متطــورة، والدفــع إلــى ســيناريو 

ــة الصــراع.  مواصل
  

ختاًمــا ال يخفــي اليــوم أن احلــرب القائمــة يف ليبيــا تغذيهــا 
البدايــة  مــن  أفشــلت  كبــرى،  قــوى  وأطمــاع  وتؤججهــا طموحــات 
التحــول الســلس للســلطة لكــي حتقــق مصاحلهــا، فهــؤالء الفاعلــن 
يتصارعــون لتغييــر وجــه املنطقــة حســب أهوائهــم وينخرطــون يف 
صــراع خطيــر ذي عواقــب كارثيــة، ومــا لــم تتدخــل األطــراف الدوليــة 
الفاعلــة وال ســيما الواليــات املتحــدة واألمم املتحــدة لوضــع حــد لهــذا 
ــى  ــع ومدمــرة عل ــى اجلمي ــه ســتكون وخيمــة عل الصــراع فــإن عواقب
الشــعب الليبــي، وللحــد مــن هــذا التــردي ودعــم جنــاح اخليارالســلمي 
ال بــد مــن إعطــاء األولويــة لالعتبــارات السياســية التاليــة:
ــاوض  ــأن األمم املتحــدة تظــل املف ــن ب ــراف مــن كل املتدخل •  االعت
األزمــة؛  معاجلــة  يســهل  أن  شــانه  مــن  وذلــك  األفضــل  احملايــد 

ويحافــظ علــى مصالــح جميــع األطــراف.

الليبــي،  الصــراع  جتــاه  موحــدة  أوروبيــة  سياســة  نحــو  الدفــع   •
نظــًرا وإن اختــالف املواقــف جعــل روســيا وتركيــا توســعان نفوذهمــا 

وتهــددان املنطقــة واجلنــاح اجلنوبــي للحلــف األطلســي. 

• تنفيــذ احلظــر علــى األســلحة املفــروض علــى ليبيــا مــن طــرف 
مجلــس األمــن، فتواصــل تدفــق الســالح واملرتزقــة يؤجــج الصــراع 

ويطيــل أمــده.

ــى  ــار والســعي إل ــم إلطــالق الن ــرام وقــف دائ ــًرا فــرض احت •  وأخي
ــك نظــًرا  ــي وذل ــم الوطن ــي؛ ث ــدًءا باملســتوى احملل ــه، ب احملافظــة علي
النتشــار القبائــل الليبيــة وامليليشــيات املختلفــة التــي تشــكل جبهتــي 
الصــراع علــى كامــل التــراب الليبــي، ذلــك مــن شــأنه أن يســاعد علــى 
نشــر األمــن واالســتقرار وإنهــاء الصــراع ويســهم يف توحيــد اجلهــود 

لبنــاء املؤسســات، وإنهــاء األزمــة الليبيــة.

   مواقف أوروبا متضاربة حول حظر السالح وإطالة 
أمد الصراع وهي مشغولة بمعضلة الهجرة والالجئين

* معهد االسترشاف والدراسات االسرتاتيجية واألمنية املتقدمة ــ تونس

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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النفط والجائحة: تحديات عابرة وآفاق مفتوحة بين الخليج وإفريقيا

رأس المال الخليجي يعزز دورة اإلنتاج اإلفريقية
المصرفية ويزيد االستثمار  ويحفز األنظمة 
مثلــت الروابــط الثقافيــة والتجاريــة العميقــة لــدول اخلليــج مــع إفريقيــا عامــاًل حاســًما يف التقــارب التاريخــي بينهمــا، ويرجــع 
الفضــل يف ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى قربهمــا اجلغــرايف. ومــا البحــر األحمــر إال مســافة وصــل عبرتــه كل الرســاالت، التــي كان 
مهدهــا اجلزيــرة العربيــة، وكان لهــا تأثيــر قــوي بشــكل خــاص يف القــرن اإلفريقــي، والتــي تأمــل العديــد مــن دول املنطقــة يف 
ــي يتألــف  ــة، الت ــدول الغني ــرى أن ال ــة ودعاماتهــا السياســية. لهــذا ن ــح احلاضــر االقتصادي تعضيدهــا والتوســع فيهــا مبصال
منهــا مجلــس التعــاون اخلليجــي، قــد زادت مــن عالقاتهــا االقتصاديــة والسياســية مــع دول القــرن اإلفريقــي، علــى مــدى العقــد 
املاضــي، مبــا يف ذلــك العــام املاضــي 2020م، الــذي تأثــرت فيــه دول اخلليــج؛ أكثــر مــن إفريقيــا، بصدمــة اقتصاديــة مزدوجــة 
ــا يف  جــراء جائحــة كورونــا وتدنــي أســعار النفــط. وبالنســبة لــدول املجلــس، وخاصــة الثــالث األكثــر قــدرة ونشــاًطا اقتصادًي
إفريقيــا؛ اململكــة العربيــة الســعودية، واإلمــارات العربيــة املتحــدة، وقطــر، يُعتبــر االســتثمار مكوًنــا رئيًســا يف املبــادرات، التــي 
اتخذتهــا؛ كٍل علــى حــدة، لتبنــي سياســة خارجيــة أكثــر وضوًحــا وإيجابيــة. إن زيــادة نفوذهــا االقتصــادي والسياســي يف القــارة 
ســيمكن دول اخلليــج مــن حتقيــق مكانــة بــارزة علــى الســاحة الدوليــة، واكتســاب شــركاء جتاريــن، مــع ترســيخ هذه املكانــة أيًضا 

كحــراس بوابــات القتصــادات إفريقيــا الصاعــدة والقادمــة

د.  الصادق الفقيه

بالطبــع، يف االقتصــاد متثــل التحديــات فرًصــا اســتثمارية، إذ كان 
للقرصنــة يف القــرن اإلفريقــي تأثيــر أمنــي واقتصــادي بعيــد املــدى 
علــى الصعيديــن العاملــي واإلقليمــي، األمــر الــذي أجبــر العالــم علــى 
طلــب املســاعدة مــن دول اخلليــج، وذلــك نتيجــة للخســائر الضخمــة، 
ــن  ــه ب ــي أن ــك الدول ــة. إذ قــدر البن ــي جنمــت عــن هــذه القرصن الت
دوالر  مليــار   18 العاملــي  االقتصــاد  فقــد  و2012م،   2008 عامــي 
ســنوًيا بســبب القرصنــة. يف كل عــام، متــر أكثــر مــن 22000 ســفينة، 
ــع أنحــاء  ــة يف جمي ــة مــن الســفن التجاري مــا يقــرب مــن 20 يف املائ
العالــم عبــر خليــج عــدن. ومتــر غالبيــة املنتجــات النفطيــة القادمــة 
مــن منطقــة اخلليــج واملتجهــة إلــى أوروبــا عبــر هــذا الشــريان املهــم. 
الدولــي،  للمجتمــع  العســكرية  املشــاركة  مــن  بــد  مــن هنــا كان ال 
القرصنــة  التعــاون اخلليجــي يف مكافحــة  ومشــاركة دول مجلــس 
يف القــرن اإلفريقــي عبــر شــراكات "التنميــة" والتجــارة واملصالــح 
االقتصاديــة. ولكــن كيــف تبــدو هــذه "التنميــة" يف الواقــع؟ مــاذا 
يحــدث عندمــا تهتــم دول اخلليــج فجــأة باملناطــق املنســية منــذ زمــن 
طويــل يف القــرن اإلفريقــي ودول إفريقيــا جنــوب الصحــراء حيــث لــم 
يكــن مفهــوم العالقــات أكثــر مــن مجــرد مفهــوم تاريخــي، أو ثقــايف، 
ويف أوضــح األحــوال سياســي؟ مــاذا يحــدث للتقاليــد واالقتصــادات 

وأســاليب احليــاة احملليــة عندمــا تتدفــق شــركات النفــط والبنيــة 
التحتيــة الضخمــة إلــى هــذه الــدول اإلفريقيــة؟ مــن يقــرر كيفيــة 
تقســيم املنافــع ومــن ميتلــك خيــرات األرض؟ مــن ينجــح، ومــن ينجــو، 

ــع؟ ــا يحــدث "التطــور" يف الواق ومــن ال ينجــو عندم

البحر األحمر من جديد:
البحــر  شــرق  يف  والتعــاون  اخلليــج  دول  بــن  العالقــات  تعــود 
األحمــر وإفريقيــا جنــوب الصحــراء إلــى آالف الســنن، وســاهمت 
يف  العمانيــة؛  اإلدارة  وطورتهــا  املتبادلــة،  الهجــرات  تعميقهــا  يف 
للقــارة  الشــرقية  الســواحل  باتخاذهــا  اإلمبراطــوري،  عهدهــا 
ــة العالقــات  الســمراء امتــداًدا لهــا. وقــد اغتنمــت دول اخلليــج متان
الثقافيــة والدينيــة وعرضــت إمكانياتهــا علــى دول القــرن، وذهبــت 
بعيــًدا يف العمــق اإلفريقــي، الســتثمار ثرواتهــا، وتعزيــز أهميتهــا 
ــه  ــد في ــم يع ــم ل ــدة لتوســيع نفوذهــا يف عال اجليوســتراتيجية اجلدي
مــكان للضعفــاء. فكانــت هــذه األمــور هــي الشــغل الشــاغل لــدول 
اخلليــج يف األعــوام املاضيــة، وكانــت القرصنــة والتحــوالت يف اليمــن 
همــا الســببان الرئيســيان لذلــك التوجــه. وبينمــا اشــتد التنافــس 
للمحــور  بــد  ال  كان  اإلفريقــي،  القــرن  يف  النفــوذ  علــى  العاملــي 
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اخلليجــي بقيــادة الســعودية واإلمــارات وقطــر مــن حتــرك يحفــظ 
ــم املصالــح السياســية واالقتصاديــة،  احلــق اجليوســتراتيجي ويُعظِّ
ولكــن يف أُطــٍر مــن التعــاون املتبــادل مــع دول القــارة، ومبــا يجعلــه 
تعاوًنــا بنــاًء يخــدم أهــداف التنميــة الوطنيــة لــكل دولــة يف اجلانبــن.

الفتــرة  يف  وضوًحــا،  األكثــر  اخلليجــي  احملــور  نشــاط  كان  لقــد 
اململكــة  بقيــادة  خاصــة،  اإلفريقــي  القــرن  منطقــة  ويف  األخيــرة، 
املشــترك  وســعيهما  املتحــدة،  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 
اإلجنــاز  وهــو  وإريتريــا،  إثيوبيــا  اخلصمــن؛  بــن  للمصاحلــة 

ــدوره لفــرص  ــى املســتوى السياســي، الــذي مهــد ب ــة عل ــر أهمي األكث
اقتصاديــة. وقــد أفــادت تقاريــر كثيــرة أن اململكــة العربيــة الســعودية 
قامــت، يف غضــون ذلــك، بتحديــث مينــاء عصــب اإلريتــري، وشــيدت 
مقــًرا عســكرًيا قريًبــا؛ وحصلــت شــركة موانــئ دبــي العامليــة علــى 
عقــود مبئــات املاليــن مــن الــدوالرات يف موانــئ بربــرة وبوساســو يف 
املناطــق شــبه املســتقلة يف أرض الصومــال وبونتالنــد، علــى التوالــي. 
اخلليجــي  احملــور  العامــة الســتراتيجية  الدوافــع  تبــدو  حــن  ويف 
سياســية، لكــن الهــدف األســاس اقتصــادي. ونســتطيع القــول إنــه 
ســيترك بصمــات عميقــة يف القــرن اإلفريقــي مــن خــالل التنميــة 

   زيادة النفوذ االقتصادي والسياسي يف إفريقيا يحقق لدول 

جدًدا تجاريين  شركاء  ويكسبها  بارزة  دولية  مكانة  الخليج 
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واالســتثمار يف البنيــة التحتيــة. 

ــة  ــة انخرطــت مــع منطق ــح مختلف ــرة ومجموعــات مصال إن دوالً كثي
القــرن اإلفريقــي يف الســعي لتحقيــق مصاحلهــا اخلاصــة. بينمــا 
كان بعضهــا مفيــًدا بالنســبة إلــى البعــض اآلخــر، ولكــن التســاؤل 
بالنســبة للكثيريــن اآلن هــو مــا إذا كانــت دول القــرن قــادرة علــى 
جعــل هــذه العالقــات تعمــل لصاحلهــا وصاحلهــم. فمــن ناحيــة، 
اغتنمــت بعــض هــذه الــدول الفرصــة لتحقيــق النجــاح مــن الفــرص 
االســتثمارية، التــي تتيــح لهــا احلصــول علــى متويــل مــن صفقــات 
اســتثمارية ضخمــة ملوانئهــا. لكــن مــن ناحيــة أخــرى، تعنــي مواقفهــم 
الضعيفــة أن معظمهــم اضطــروا لالنحيــاز إلــى جانــب دون اآلخــر 
عنــد احلاجــة. علــى ســبيل املثــال، بعــد خالفهــا مــع احلكومــة الكنديــة 
بشــأن مــا قيــل عــن قضايــا حقــوق اإلنســان، جنحــت اململكــة العربيــة 
الســعودية يف كســب تأييــد الصومــال وإريتريــا إلدانــة كنــدا. وقــد 
تأثــر الصومــال بشــكل خــاص باملنافســات بــن دول اخلليــج حيــث 
اندفعــت بعــض احلكومــات اإلقليميــة يف اجتاهــن متعاكســن بهــدف 
تعزيــز التحالفــات عبــر البحــر. غيــر أن االســتثناء النموذجــي آلثــار 
هــذه املنافســات إلــى اآلن هــو إثيوبيــا، التــي أبحــرت بســالم وســط 
املنافســة املتزايــدة علــى النفــوذ بــن دول اخلليــج املتنافســة، وبــدا أن 
ــا احلــذر مــع كل األطــراف. ــا مرتاحــة يف طريقــة تعاونه أديــس أباب

ففــي الوقــت، الــذي حتــاول فيــه إثيوبيــا إنشــاء روابــط تعاونيــة قويــة 
مــع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، حافظــت علــى عالقــات وثيقــة 
ــة  ــة العربي ــة قطــر، وســعت جلــذب االســتثمارات مــن اململك ــع دول م
الســعودية. ومــع ذلــك، فقــد اســتغلت يف الوقــت نفســه، الدبلوماســية 
واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  اململكــة  مــع  العالقــات  وأهميتهــا، 
العربيــة املتحــدة ودولــة قطــر يف نفــس الوقــت. وقد اجتمع املســؤولون 
ــة يف عــدة مناســبات  ــة الثالث ــدان اخلليجي ــادة البل ــع ق ــون م اإلثيوبي
يف العامــن املاضيــن، وكانــت احلــوارات االقتصاديــة هــي الغالبــة 
ــة  ــة مــع دول ــات االقتصادي ــت العالق ــى جــدول األعمــال. وإذا كان عل
قطــر محــدودة يف حجمهــا وطبيعتهــا، إال أن العالقــات التجاريــة بــن 
إثيوبيــا والســعودية تشــهد تطــوًرا ملحوًظــا، تؤكــده كثافــة التبــادالت 
البينيــة بــن البلديــن، أمــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة فقــد ســبق لهــا 
أن وافقــت علــى صفقــة بقيمــة 3 مليــار دوالر، يــودع منهــا مليــار دوالر 
يف البنــك الوطنــي اإلثيوبــي للمســاعدة يف أزمــة النقــد األجنبــي، 
واســتثمار املليــاري دوالر املتبقيــة يف مختلــف القطاعــات الرئيســة.

الخليج والصدمة المزدوجة:
أثــرت جائحــة الفيــروس التاجي-كورونــا، وانهيــار أســعار النفــط 
علــى اجلوانــب احليويــة يف االقتصــادات اخلليجيــة وشــمال إفريقيــا، 
ــوب  ــة جن ــة القــارة اإلفريقي ــاًل يف بقي ــف قلي ــدا أن األمــر يختل وإن ب
الصحــراء. ومــن املتوقــع أن تنكمــش االقتصــادات بنســبة 5.2% يف 
ــة عــن  ــام املاضــي 2020م، وهــو مــا يقــل 4.1 نقطــة مئوي ــة الع نهاي
ــر  ــة أســوأ مــن أكتوب ــل 2020م، و7.8 نقطــة مئوي ــات يف أبري التوقع
2019م، ممــا يعكــس التوقعــات املتشــائمة بشــكل متزايــد لالقتصــاد 
ــة  ــاق احلســاب اجلــاري وأرصــدة املالي ــا تدهــورت آف ــي. كم اإلقليم
العامــة يف املنطقــة بشــكل حــاد؛ مدفوعــة إلــى حــد كبيــر بانخفــاض 
إيــرادات تصديــر النفــط، وانخفــاض اإليــرادات املاليــة، والزيــادة 
الكبيــرة يف اإلنفــاق املالــي املطلــوب لالســتجابة لألزمــة الصحيــة، 
مــن املتوقــع أن يصــل احلســاب اجلــاري واألرصــدة املاليــة للمنطقــة 
يف العــام املاضــي 2020م، إلــى -4.8% و -10.1% مــن النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي. علــى التوالــي، أســوأ بكثيــر مــن التوقعــات يف أكتوبــر 
ــا فقــط يف  ــه مــن املتوقــع أن تتعافــى املنطقــة جزئًي ــر أن 2019م. غي
هــذا العــام 2021م. ومــن املتوقــع أن يرتفــع الديــن العــام بشــكل كبيــر 
يف الســنوات القليلــة املقبلــة، مــن حوالــي 45% مــن النــاجت احمللــي 

اإلجمالــي يف عــام 2019م، إلــى 58% يف عــام 2022م.

ــة، يف  ــة القصــوى يف االســتجابة لألزمــة الصحي ــل األولوي اآلن، تتمث
ــى  ــاظ عل ــع احلف ــا، م ــروس التاجي-كورون ــع جائحــة الفي ــل م التعام
الناحيــة  مــن  ذلــك ممكًنــا  إذا كان  قــدرات االســتهالك واإلنتــاج. 
املاليــة، يجــب علــى البلــدان اخلليجيــة تأجيــل الضبــط املالــي حتــى 
ــاق للتعامــل  ــد. إذ إن إعــادة تخصيــص اإلنف ــايف بشــكل جي ــم التع يت
ــى  ــر كفــاءة، عل ــار املباشــرة لألزمــة وجعــل هــذا اإلنفــاق أكث مــع اآلث
ســبيل املثــال، عــن طريــق احلــد بشــكل اســتباقي مــن التســربات 
املقصوديــن،  املســتفيدين  إلــى  اإلغاثــة  تدابيــر  وصــول  لضمــان 
ميكــن أن يســاعد يف خلــق حيــز مالــي. علــى املــدى املتوســط، هنــاك 
حاجــة ماســة لتعزيــز اإلنتاجيــة الســتعادة النمــو وتثبيــت الديــن. 
ــة إصالحــات  ــك يف متابع ــام بذل ــة للقي ــل إحــدى الطــرق القوي وتتمث
مؤسســية عميقــة مــن شــأنها إعــادة تشــكيل دور الدولــة، وتعزيــز 
الرقميــة، ومتابعــة  التكنولوجيــا  تبنــي  العادلــة، وتســريع  املنافســة 
التكامــل اخلليجــي، والتوســع بــه إلــى النطــاق اإلقليمــي العابــر إلــى 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء، ومــن دون إغفــال اســتصحاب دول شــمال 
إفريقيــا العربيــة يف املعادلــة الكليــة للعالقــات االقتصاديــة مــع القــارة 

الســمراء. 

      فيروس كورونا يدعم تنافسية االقتصادات اإلفريقية وتضمُّ 

ا ًي دول القارة 7 دول من أسرع االقتصاديات نمًوا يف العالم حال

مقالمقال
ملف العددملف العدد



ينايـــــــــــر72
157العــدد

2021www.araa.sa

الشــمولية  حتقيــق  يف  مهًمــا  التجــاري  االنفتــاح  يكــون  أن  ميكــن 
ــذي  ــو، ال ــز النم ــك، لتعزي ــع ذل ــاري. وم ــى املســتوى الق ــة عل التعاوني
يفيــد جميــع شــرائح املجتمــع، يجــب أن تســير اإلصالحــات التجاريــة 
ــك، قــد  ــوازي مــع إصالحــات السياســات األخــرى. وبخــالف ذل بالت
يتــم إلغــاء فوائــد االنفتــاح التجــاري مــن خــالل تدابيــر اقتصاديــة 
واجتماعيــة أخــرى. ميكــن أن تكــون مســاهمات االنفتــاح التجــاري 
يف النمــو الشــامل غيــر متســاوية وال ميكــن فهمهــا دون النظــر يف 
ــاج، وإفــادة البعــض وإحلــاق  ــع عوامــل اإلنت ــى جمي ــره عل ــة تأثي كيفي

الضــرر باآلخريــن.

ــه األداء االقتصــادي العــام يف  ــى مــا مــر ب وبإلقــاء نظــرة ســريعة عل
دول اخلليــج، يف عــام 2020م، فقــد عانــت الكويــت، مثــل غيرهــا، 
مــن الصدمــات املزدوجــة، ومــن املتوقــع أن النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
احلقيقــي قــد انكمــش بنســبة 7.9%، مقارنــة بـــ -5.4% التــي كانــت 
متوقعــة يف يونيــو 2020م. وتراجعــت عائــدات النفــط يف الكويــت 
بنســبة 16.6% علــى خلفيــة انخفــاض أســعار النفــط بنســبة %10.3 
وانخفــاض إنتــاج النفــط بنســبة 2.2%. وتباطــأ منــو النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي غيــر النفطــي بفعــل إجــراءات الصحــة العامــة املطولــة 
اإليــرادات  انخفضــت  كمــا  املقيــدة.  املاليــة  التخفيــف  وإجــراءات 
النشــاط االقتصــادي. فيمــا  أيًضــا بســبب ضعــف  النفطيــة  غيــر 
ــن قــد انكمــش،  ــون أن يكــون اقتصــاد مملكــة البحري توقــع اقتصادي
وأن يرتفــع العجــز املالــي واخلارجــي بشــكل حــاد يف عــام 2020م، 
لــذات األســباب، ممــا يعكــس املســار الضيــق، الــذي لوحــظ يف عــام 
2019م، ويشــمل هــذا التوقــع االقتصــاد يف ســلطنة ُعمــان، التــي قــد 
يبلــغ االنكمــاش فيهــا أكثــر مــن 9% يف عــام 2020م. أمــا إذا تغيــرت 
الظــروف، وخفــت اجلائحــة، فمــن املتوقــع أن يرتفــع النمــو يف ُعمــان 

تدريجًيــا إلــى متوســط 4% يف 2021-2022م.
وعلــى الرغــم مــن تدابيــر التخفيــف املاليــة والنقديــة الكبيــرة، التــي 
اتبعتهــا الســعودية، تأثــر االقتصــاد الســعودي واملركــز املالــي، وكانــت 
تقديــرات عــام 2020م، ضعيفــة، مــع التعــايف علــى املــدى املتوســط، 
الــذي يعتمــد علــى انتعــاش االقتصــاد العاملــي، واحتــواء الوبــاء يف 
نهايــة املطــاف. وهــذا التعــايف العاملــي الســريع هــو الــذي تتطلــع إليــه 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، التــي إن انكمــش لديهــا النــاجت احمللــي 
اإلجمالــي يف عــام 2020م، إال أنــه مــن املتوقــع أن يصــل النمــو إلــى 
2.5% بحلــول عــام 2022م، مدعوًمــا بخطــط التعــايف احلكوميــة، 
وارتفــاع عائــدات النفــط، ومــا ميكــن أن يُحِدثــه معــرض دبــي إكســبو 

2021م، مــن تعزيــز. وبالنظــر إلــى دولــة قطــر، قــد تبــدو األمــور 
متقاربــة مــن غيرهــا، إذ انكمــش النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي 
بنســبة 2% يف عــام 2020م، مــع مالحظــة أنــه جــرى تخفيفــه مــن 
خــالل اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة، التــي تتبناهــا الدوحــة اســتعداًدا 
لــكأس العالــم لكــرة القــدم عــام 2022م، والتوســع املســتمر يف قــدرة 
املتوقــع أن تدعــم  مــن  املالــي.  والتكيــف  املســال،  الطبيعــي  الغــاز 
اخلطــوات املتخــذة لتحســن بيئــة األعمــال، وكذلــك الدفعــة األخيــرة 

ــى املــدى املتوســط. ــم، النمــو يف قطــر عل قبــل كأس العال

إفريقيا والجائحة:
االقتصاديــات  فــإن  اخلليــج،  دول  عكــس  وعلــى  اجلائحــة،  رغــم 
اإلفريقيــة ال تــزال تتفــوق، إلــى حــٍدّ مــا، علــى باقــي مناطــق العالــم 
يف أدائهــا خــالل فتــرة انتشــار فيــروس كورونــا، بعــد كل مــا حــدث يف 
عــام 2020م. وكمــا يقــول ماثيــو وينكلــر، مــن "بلومبــرغ" كأن "فيــروس 
كورونــا يدعــم تنافســية االقتصــادات اإلفريقيــة"، إذ تضــمُّ دول القــارة 
اإلفريقيــة، البالــغ عددهــا 54 دولــة، 7 مــن أســرع االقتصاديــات 
اً يف العالــم حالًيــا. ويعــود ذلــك بشــكل جزئــي إلــى أن اجلائحــة  منــَوّ
ــنت قليــاًل مــن املزايــا التنافســية لهــذه الــدول، مــن خــالل تســريع  حسَّ
ريــن  عمليــات التحــوُّل القائمــة منــذ 10 ســنوات، مــن كونهــم ُمصدِّ
للمــوارد الطبيعيــة إلــى مراكــز للتجــارة اإللكترونيــة. وينعكــس التحــول 
ــرن الواحــد والعشــرين  ــا الق ــا تكنولوجي ــي تدفعه نحــو األعمــال، الت
يف منطقــة ســكانها أصغــر ســًنا مــن أيِّ مــكان آخــر يف العالــم علــى 
املنظــور املتغيــر، الــذي يشــكل إفريقيــا املؤسســاتية. وأصبــح لشــركات 
ــي رأس  ــي 29% مــن إجمال ــوي، وشــغلت حوال االتصــاالت وجــود حي
املــال يف القــارة يف عــام 2020م، باملقارنــة مــع 13% قبــل عقــد مضــى، 
ــات، التــي جمعتهــا "بلومبــرغ". يف حــن تراجعــت حصــة  ــا للبيان وفًق
الن العالمــة  ــا يشــِكّ املــواد والطاقــة إلــى 23% مــن 34%، بعــد أن كان

الفارقــة للمنطقــة منــذ عهــد االســتعمار خــالل املــدة نفســها.

بشــكل  اجلائحــة  انتشــار  تطــور  مــن  احلــد  إفريقيــا  واســتطاعت 
لة  ــة. فعــدد احلــاالت املســَجّ ــد مــن املناطــق النامي أفضــل مــن العدي
ــا  ــوب إفريقي ــارة، جن ــا يف أضخــم دول الق ــروس كورون ــة بفي لإلصاب
ونيجيريــا وإثيوبيــا، قــد بلــغ أدنــى مســتوى لــه منــذ أبريــل، مــن العــام 
املاضــي، وفًقــا للبيانــات، التــي نشــرتها جامعــة "جونــز هوبكينــز" 
لــت اقتصاديــات إثيوبيــا وأوغنــدا وســاحل  للصحــة العامــة. وحتَمّ
للوبــاء  االقتصــادي  األثــر  وكينيــا،  وروانــدا  وغانــا  ومصــر  العــاج 
بنجــاح كبيــر، إلــى درجــة أنهــا كانــت بــن أســرع 10 اقتصاديــات 

      إفريقيا عبرت موجة كورونا بنجاح وارتفعت قيمة أسهم 

أكبر 200 شركة 13%  وارتفاع مؤشر األسواق الناشئة %12
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منــًوا يف العالــم يف عــام 2020م. خمســة منهــا علــى األقــل، يتوقــع 
أن تســتمر يف حتقيــق منوهــا النخبــوي حتــى عــام 2022م، وفقــاً 
األشــهر  "بلومبــرغ" خــالل  التــي جمعتهــا  االقتصاديــن،  عــات  لتوقُّ
الثالثــة املاضيــة. منــذ ســنتن، وكانــت إفريقيــا تضــُمّ أفضــل ثالثــة 
مــن جهــة األداء. ومنــذ عامــن كانــت إفريقيــا تضــمُّ ثــالث دول مــن 
ــع.  ــى أرب ــات أداًء، ويف عــام 2015م، زاد العــدد إل أفضــل االقتصادي
لــذا، قــام بعــض املســتثمرين اخلليجيــن باقتنــاص الفــرص، التــي 
ــل  ى اجتــاه مماث ــدَّ ــاس مــن العمــل واللعــب عــن بعــد، إذ تب ــن الن متكِّ
عبــر البحــر األحمــر، ُمْدِركــن حلقيقــة أن هــذا الوبــاء العاملــي ســبب 

مشــكلة للجميــع، لكنــه أثبــت أنَّــه فرصــة للربــح يف إفريقيــا.

ــى بنجــاح مقــدر،  ــا عبــرت موجــة اجلائحــة األول ــات أن إفريقي وإلثب
فقــد ارتفعــت قيمــة أســهم أكبــر 200 شــركة عامــة يف منطقــة جنــوب 
الصحــراء اإلفريقيــة الكبــرى بنســبة 13 باملئــة العــام املاضــي 2020م، 
ــاع مؤشــر األســواق الناشــئة بنســبة 12%، وخســارة مؤشــر  ــع ارتف م
الســوق احلدوديــة األكثــر خطــورة بنســبة 3%، وفًقــا لبيانــات جمعتهــا 
مــت الشــركات اإلفريقيــة بنســبة 7% خــالل العامــن  "بلومبــرغ". وتقَدّ
م األســواق الناشــئة بنســبة 33%، واكتســبت الســوق  املاضيــن مــع تقــُدّ
احلدوديــة 12%. كمــا ارتفعــت قيمــة الشــركات اإلفريقيــة نفســها، 
البالــغ عددهــا 200 شــركة بنســبة 324%، علــى مــدار خمــس ســنوات 
مع ارتفاع األســواق الناشــئة بنســبة 67%، وارتفعت الســوق احلدودية 
بنســبة 27%. وقــادت الشــركات العاملــة يف مجــال الســلع يف إفريقيــا 
ــي قــدره 188% مــدة عامــن )دخــل  ــد إجمال ــع الصناعــات بعائ جمي
قهــا نظراؤهــا العامليــون،  ــر نســبة 37%، التــي حَقّ وتخمــن(، الــذي صَغّ
ارتفــع  عندمــا   ،%123 بنســبة  الناشــئ  التكنولوجيــا  قطــاع  وعــاد 

املؤشــر العاملــي املقــارن %92.

لقــد شــهد عــام 2020م، منــًوا مضطــرًدا يف قطــاع التكنولوجيــا، فقــد 
ارتفــع ســعر ســهم شــركات "كارتــراك هولدينــغ ليمتــد"، ومقرهــا 
خــالل  املنقولــة  الســيارات  بيانــات  جتمــع  التــي  "جوهانســبرج"، 
ــي، بنســبة  ــر للمســتخدمن الســالمة واألداء الذك ــادة، ممــا يوفِّ القي
76%، وكانــت قيمــة "ســي بــي زد هولدينــغ ليمتــد"، ومقرهــا "هــراري" 
مــرة.  بـــ11  أعلــى  مزدهــرة،  رقميــة  أعمــال  مــع  "زميبابــوي"  يف 
وارتفعــت "إم تــي إن نيجيريــا كوميونيكيشــنز"، خدمــة االتصــاالت 
ــا مقــًرا  الســلكية والالســلكية، التــي تتخــذ مــن "الغــوس" يف نيجيري
لهــا، التــي اســتفادت بشــكل خــاص مــن عمليــات اإلغــالق بســبب 
اجلائحــة، بنســبة 58%؛ وانخفضــت بقيــة االتصــاالت العامليــة بنســبة 

1%. ومتتلــك نيجيريــا أفضــل األســهم مــن جهــة األداء يف العالــم. مــن 
بــن 93 ســوًقا رئيســًيا لألســهم يف العالــم، واحتــل مؤشــر البورصــة 
النيجيريــة جلميــع الشــركات، الــذي يضــم 153 شــركة املرتبــة األولــى 
مــع إجمالــي عائــدات بنســبة 27%، وفًقــا للبيانــات، التــي جمعتهــا 
ــق قطــاع االتصــاالت، الــذي ميثــل 28% مــن املؤشــر،  "بلومبــرغ". وحَقّ
ــة  ــة الثاني ــا أقــل مــن 1% عــام 2015م، و68%، متجــاوزة املرتب ارتفاًع
ــي  ــن أن يأت ــا ميك ــد مل ــه أفضــل عائ ــة. إنَّ ــة الصحي يف مجــال الرعاي
للمســتثمرين يف الشــركات اإلفريقيــة. ويعــُدّ "غلوبــال إكــس إم إس 
ــا"، أكبــر صنــدوق يتــم تــداول أصولــه املســتثمرة يف  ســي آي نيجيري
ســوق األوراق املاليــة يف البــالد، ولديــه أكبــر خصــم بنســبة 32%، وهــو 
ــى: حظيــت  ــدوق عــام 2013م، واملعن ــذ إنشــاء الصن رقــم قياســي من
أكثــر مــن 20 شــركة نيجيريــة يف "إي تــي إف" بتقديــر أســرع بكثيــر 
، الــذي يتــمُّ فيــه التقليــل مــن قيمتهــم بشــكل  مــن نظيراتهــا، إلــى احلــدِّ

كبيــر.

المستقبل:
تشــهد اســتثمارات دول اخلليــج يف إفريقيــا ارتفاًعــا مضطــرًدا، حيــث 
حتتــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة مرتبــة متقدمة يف الســنوات األخيرة 
مــن حيــث اإلنفــاق الرأســمالي يف إفريقيــا علــى مســتوى العالــم، وال 
ــة، واملســتقبل يبشــر مبــا هــو  ــدو جذاب ــا تب ــزال الفــرص يف إفريقي ت
أكبــر. وللمضــي قدًمــا بســرعة، علــى دول اخلليــج أن تلعــب دوًرا أكثــر 
أهميــة مــن أي وقــت مضــى يف تشــجيع التعــاون مــع إفريقيــا، خاصــة 
وأن التأثيــر االقتصــادي يكتســب قــوة غبــر متزايــدة. ومــع اســتمرار 
إفريقيــا يف ترســيخ مكانتهــا كمكــون مهــم دائًمــا يف االقتصــاد العاملــي، 
التعــاون مــع اخلليــج. ويعمــل  القــارة منفتحــة بحكمــة علــى  فــإن 
اجلانبــان علــى تنســيق العالقــات االقتصاديــة وتســهيل بنــاء الوعــي 
والتفاعــل بشــكل أكبــر حتــى تتمكــن الشــركات مــن كال اجلانبــن مــن 

بنــاء عالقــات مســتنيرة وتنافســية ودائمــة للمســتقبل.

وتبشــر اتفاقيــة منطقــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة املُصاغــة 
حديًثــا بفجــر جديــد لــدول القــارة، وتثيــر اهتمــام دول اخلليــج. فهــي 
تشــمل اتفاقيــة التجــارة احلــرة 54 دولــة يبلــغ عــدد ســكانها مجتمعــة 
أكثــر مــن مليــار شــخص ويتجــاوز النــاجت احمللــي اإلجمالــي 3.4 
تريليــون دوالر، ممــا ســيجعلها رابــع أكبــر اقتصــاد بــن دول مجموعــة 
العشــرين. يقطــع االتفــاق، الــذي مت توقيعــه يف كيغالــي، روانــدا، 
عــام 2018م، شــوًطا طويــاًل يف حتقيــق رؤيــة االحتــاد اإلفريقــي، 
ــة ومزدهــرة  ــا متكامل ــه إلنشــاء "إفريقي ــدة 2063م، اخلاصــة ب وأجن

     اتفاقيـــة منطقـــة التجـــارة الحـــرة القاريـــة اإلفريقيـــة فجـــر جديـــد 

وفرصـــة خليجيـــة يف 54 دولـــة بناتـــج إجمـــايل 3.4 تريليـــون دوالر

مقالمقال
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وســلمية، يقودهــا مواطنوهــا، ومتثــل قــوة ديناميكيــة يف الســاحة 
العامليــة." ووفًقــا لالحتــاد اإلفريقــي، فإنــه "بإطــالق منطقــة التجــارة 
احلــرة القاريــة اإلفريقيــة وإجناحهــا، تتغلــب إفريقيــا علــى االنقســام 
التاريخــي والعزلــة القتصاداتهــا مــن خــالل فتــح فــرص جتاريــة 
ضخمــة، باإلضافــة إلــى حتســن روابــط النقــل واالتصــاالت بــن 
بلداننــا". ورغــم أن األمــر ال يــزال يف بدايتــه، لكــن االحتــاد اإلفريقــي 
واالحتــاد  القــاري  االحتــاد اجلمركــي  إنشــاء  تســريع  علــى  يعمــل 
اجلمركــي اإلفريقــي. وتعمــل الــدول األعضــاء أيًضــا علــى إنشــاء 
ســوق النقــل اجلــوي اإلفريقــي املوحــد، باإلضافــة إلــى بروتوكــول 
املعاهــدة املؤسســة للجماعــة االقتصاديــة اإلفريقيــة املتعلقــة بحريــة 

تنقــل األشــخاص وحــق اإلقامــة وحــق التأســيس.
إن قطــاع التصنيــع قــد يكــون هــو املســتفيد األكبــر مــن اتفاقيــة 
التجــارة احلــرة القاريــة للتجــارة احلــرة، حيــث ال يــزال متثيلــه ناقًصــا 
ــر القطاعــات  ــا، وهــو أحــد أكث ــي إلفريقي ــي اإلجمال ــاجت احملل يف الن
أهميــة، التــي ميكــن أن توفــر فــرص العمــل واالســتثمار األجنبــي 
املباشــر والبنيــة التحتيــة يف االقتصــادات اإلفريقيــة. وقــال املنتــدى 
الشــركات  ســيقود  أكبــر  تصنيــع  قطــاع  "إن  العاملــي:  االقتصــادي 
الصغيــرة واملتوســطة إلــى خلــق املزيــد مــن الوظائــف ذات األجــور 
اجليــدة، خاصــة للشــباب، وبالتالــي التخفيــف مــن حــدة الفقــر". 
وميكــن أن يبــرز قطــاع الزراعــة يف إفريقيــا أيضــاً كفائــز حيث تســعى 
دول اخلليــج إلــى حتقيــق األمــن الغذائــي. ومــع ذلــك، هنــاك مخــاوف 
بشــأن خســائر اإليــرادات مــن حتريــر التعريفــات، والتــي تقــدر بنحــو 
4 مليــارات دوالر. وتعتبــر الســنوات القليلــة القادمــة مهمــة حيــث 
تنفــذ اتفاقيــة التجــارة احلــرة األجــزاء التنظيميــة الرئيســة؛ مثــل، 
الوثائــق التجاريــة، وجــداول التعريفــات، وقواعــد املنشــأ، ونظــام 
معاجلــة احلواجــز غيــر اجلمركيــة، ولكــن يبــدو أن القــارة تســتعد 

ــي مــن تطورهــا بجــد ونشــاط. للفصــل التال

الخاتمة:
لقــد اســتفادت إفريقيــا مــن عــدة عوامــل مثــل زيــادة الوعــي واإلملــام 
بعــض  علــى  املفروضــة  القيــود  وتقليــل  اخلليــج،  دول  بإمكانيــات 
ــران  ــط مــن خــالل توســيع خطــوط الطي ــادة الرواب الصناعــات، وزي
ــج  ــت دول اخللي ــث حاول ــي املباشــر، حي يف جــذب االســتثمار األجنب
حتديــد األدوار اخلاصــة بــكل منهــا يف كونهــا قنــاة لتحســن وصــول 
إفريقيــا إلــى الســوق العامليــة. ففــي حــن أن العالقــات بــن دول 
ــة  ــة، فــإن العالقــات االقتصادي ــر متكافئ ــدو غي ــا تب ــج وإفريقي اخللي
والسياســية األساســية تنمــو بســرعة، وتعــزز الوصــول إلــى الفــرص، 

وزيــادة االســتثمار اخلليجــي إلــى جانــب الــواردات والصــادرات علــى 
كال اجلانبــن.

ولطاملــا قيمــت دول اخلليــج الوعــد الهائــل للقــارة اإلفريقيــة؛ مــن 
مهــارات وإمكانيــات شــعوبها، إلــى مواردهــا الطبيعيــة وحاجتهــا إلــى 
االســتثمار يف البنيــة التحتيــة والشــركات، فقــد اعتبــرت إفريقيــا 
ــت  ــي كان ــة، الت ــدول اخلليجي ــل ال ــن قب ــة م ــة اســتثمار ديناميكي وجه
ــار املســتثمرين االســتراتيجين يف املنطقــة لعقــود. ومــع رفــع  مــن كب
القيــود املفروضــة علــى االســتثمارات األجنبيــة، ســيتدفق املســتثمرون 
اخلليجيــون علــى القــارة، وهــذا يضيــف رأس املال لتوســيع الصناعات 
احملليــة، وتعزيــز األعمــال التجاريــة احملليــة. إن رأس املــال اجلديــد 
يعــزز دورة اإلنتاجيــة الصاعــدة، التــي حتفز االقتصــاد بأكمله. وميكن 
أن يــؤدي تدفــق رأس املــال األجنبــي إلــى حتفيــز األنظمــة املصرفيــة، 
ممــا يــؤدي إلــى مزيــد مــن االســتثمار وإقــراض املســتهلكن". تتفــوق 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى نظيراتهــا اخلليجيــة يف االســتثمارات 
يف إفريقيــا، وتســتفيد مــن خبرتهــا يف البنــاء والشــحن واخلدمــات 
اللوجســتية والســياحة وتطويــر الطاقــة لتضــع نفســها كبوابــة إلــى 
إفريقيــا. وتنظــم غرفــة جتــارة وصناعــة دبــي كل عــام منتــدى أعمــال 

عاملــي لتحديــد فــرص االســتثمار واألعمــال يف القــارة.

بلومبــرغ املصــدر:  2020م،  عــام  يف  منــًوا  األعلــى  االقتصاديــات 

     الصناعــة المســتفيد األكبــر مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة القاريــة 

التحتيــة البنيــة  وتحســين  أجنبــي  واســتثمار  عمــل  فــرص  وتوفــر 

* دبلومايس سوداين واألمني العام السابق ملنتدى الفكر العريب يف األردن
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ــام آت ـ ـ ـ ــتشراف عـ ـ ـ ــاد 2020 واسـ ـ ـ ــة: حصـ أسـواق الطاقـة العاملـيـ

3 سيناريوهات الستعادة عافية أسواق الطاقة 
مرتبطة بتداخل قوى الطلب والعرض

ــة.  ــة العاملي ــخ أســواق الطاق ــات يف تاري ــر الصدم ــن أكب ــى حــدوث واحــدة م ــد 19، خــالل عــام 2020م، إل ــة كوفي أدت أزم
حيــث تســببت هــذه األزمــة يف زيــادة هشاشــة األســعار وتقلّبهــا نتيجــة عــدم اســتقرار أمنــاط اســتهالك الطاقــة يف األســواق 
الرئيســية للــدول املتقدمــة، نتيجــة اإلجــراءات االحترازيــة ملواجهــة تفشــي اجلائحــة، والتــي قلصــت التنقــل مبختلــف وســائله 
إلــى احلــدود الدنيــا، ناهيــك عــن تقليــص اإلنتــاج الصناعــي. كمــا ســاهمت هــذه األزمــة أيًضــا يف زيــادة حــدة التحديــات التــي 
ــاج النفــط والغــاز، وأيًضــا يف قطــاع املصــايف والشــركات التــي توفــر خدمــات  تواجههــا الشــركات الكبــرى يف قطاعــات إنت
اإلنتــاج مــن احلقــول، والشــركات الوســيطة التــي يتركــز نشــاطها يف النقــل والتوصيــل بــن احلقــول ومنافــذ التكريــر والتوزيــع.
ــى مســتوى  ــل 2020م، إل ــة لتصــل، يف أبري فمــع تفشــي جائحــة كوفيــد 19، حــدث انخفــاض حــاد يف أســعار النفــط العاملي
ــى 37 دوالًرا  ــل وتدهــورت هــذه األســعار إل ــو 1999م، ب ــذ يوني ــه من ــر أدنــى مســتوى ل ــل، وهــو مــا يعتب 18.3 دوالًرا للبرمي
حتــت الصفــر، للمــرة األولــى يف التاريــخ، يف الســوق املســتقبلية للنفــط األمريكــي يف بورصــة نيويــورك ومــع التقليــص 
التدريجــي إلجــراءات العــزل يف العديــد مــن دول العالــم، خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2020م، خاصــة يف الصــن 
والــدول األوروبيــة والواليــات املتحــدة، بــدأت أســواق الطاقــة العامليــة تســتعيد عافيتهــا تدريجًيــا. فارتفــع ســعر النفــط 
ــا ليســتقر عنــد ســعر يتــراوح بــن 40 و50 دوالر للبرميــل خــالل الشــهور األخيــرة مــن عــام 2020م.  )خــام برنــت( تدريجًي

د. أحمد قنديل

أســعار خــام برنــت يف الفتــرة مــن 16 ديســمبر 2019م، إلــى 15 
2020 ديســمبر 

م، يف 15 ديســمبر 2020م، كان الســعر خلــام برنــت 49.86 دوالر 
ــر  ــام املاضــي يف 7 يناي ــى ســعر خــالل الع ــا كان أعل ــل، بعدم للبرمي

2020 م، ووصــل إلــى 68.91 دوالر للبرميــل

ــة.  ــة بريطاني ــون وحــدة حراري ــكل ملي ــي 0.99 دوالًرا ل ــادل حوال يع
ــات  ــاز الطبيعــي يف الوالي ــة للغ كمــا انخفضــت أســعار العقــود اآلجل
املتحــدة يف 12 يونيــو 2020م، إلــى 1.79 دوالر لــكل مليــون وحــدة 
 Japan Korea ــا حراريــة بريطانيــة. وبقــي مؤشــر اليابــان كوري
Marker )JKM( القياســي لعمليات تســليم الغاز الطبيعي املســال 
إلــى شــمال شــرق آســيا عنــد مســتويات منخفضــة قياســية، وكان 
يحــوم حــول ســعر 2 دوالر لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة خــالل 
معظــم عــام 2020م، وقــد أدى ذلــك إلــى إلغــاء حوالــي 50 شــحنة مــن 
الصــادرات األمريكيــة آلســيا يف شــهر يوليــو وحــده، وهــو مــا ميثــل 
ضعــف الشــحنات، التــي مت اإلبــالغ عــن إلغائهــا يف الشــهر الســابق، 
وتســاوي مــا يقــرب مــن ثلثــي متوســط حجــم الغــاز الطبيعــي املســال 
املصــدر مــن الواليــات املتحــدة يف ينايــر املاضــي يف بدايــة الوبــاء. 
 ،)METI( ــة ــوزارة االقتصــاد والتجــارة والصناعــة الياباني ــا ل ووفق
ــان،  ــى الياب ــاز الطبيعــي املســال املســتوردة إل كان متوســط ســعر الغ
والتــي تعتبــر أكبــر مســتورد للغــاز الطبيعــي املســال يف العالــم، حوالــي 
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ومــن جهــة أخــرى، أدت جائحــة كوفيــد 19 إلــى حــدوث تراجــع حــاد 
يف أســعاره العامليــة خــالل عــام 2020م. حيــث تراجــع مؤشــر أســعار 
الغــاز الطبيعــي يف اململكــة املتحــدة، وهــو أقــل مؤشــرات أســعار 
الغــاز األوروبيــة األربعــة الرئيســية، خــالل عــام 2020 م، إلــى مــا 



ينايـــــــــــر76
157العــدد

2021www.araa.sa

ــو 2020م،  ــة يف ماي ــة بريطاني ــون وحــدة حراري ــكل ملي 2.4 دوالًرا ل
وخــالل نفــس الشــهر مــن العــام 2019م، كان الســعر حوالــي 5.4 
دوالر لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة، بينمــا كان الســعر 9.3 
دوالر لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة يف مايــو 2018م. ويف هــذا 
الســياق، أصــدرت مؤّسســة "إيفاليوســيرف" لالستشــارات والبحــوث، 
تقريــًرا شــاماًل، يجســد معانــاة صناعــة الغــاز الطبيعــي املســال، 
ــه خــالل  ــى أن ــر إل ــد 19. وقــد أشــار هــذا التقري ــاء كوفي يف ظــل وب
األشــهر الـــ 6 األولــى مــن عــام 2020م، شــهدت صناعــة الغــاز العامليــة 
تراجًعــا قياســًيا يف أســعاره، حيــث بلغــت 1.825 دوالًرا أمريكًيــا لــكل 
مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة، يف أبريــل 2020م، وأعلنــت الكثيــر 
ــة "القــوة القاهــرة" إللغــاء الكثيــر مــن الصفقــات  مــن الشــركات حال

مــع انهيــار الطلــب والشــلل يف االقتصــاد العاملــي.

تراجع تاريخي يف الطلب عىل الطاقة

وكانــت تقديــرات وكالــة الطاقــة الدوليــة يف عــام 2020م، قــد كشــفت 
عــن أن اســتمرار اإلجــراءات االحترازيــة ملواجهــة تفشــي جائحــة 
كوفيــد 19 ســوف يــؤدي إلــى تراجــع الطلــب علــى الطاقــة بنســبة 
6 يف املائــة خــالل عــام 2020م، وهــو مــا يعــادل ســبعة أمثــال معــدل 
التراجــع يف الطلــب علــى الطاقــة الــذي مت تســجيله أثنــاء األزمــة 
املاليــة العامليــة التــي تفجــرت عــام 2008م. ويف هــذا الســياق، توقعــت 

الوكالــة، خــالل عــام 2020م، أن تقــود اجلائحــة إلــى تراجــع الطلــب 
العاملــي علــى النفــط )مبقــدار 9 يف املائــة( والفحــم )بنســبة 7,7 
ــة  ــة النووي ــة( والطاق ــي )بنســبة 5 يف املائ ــاز الطبيع ــة(، والغ يف املائ
ــة  ــت الوكال ــا توقع ــام 2019م، كم ــة بع ــة( مقارن )بنســبة 2.5 يف املائ
أيًضــا انخفــاض الطلــب العاملــي علــى الكهربــاء )بنســبة 5 يف املائــة( 
العشــرينات  الكبيــر يف نهايــة  أكبــر انخفــاض منــذ الكســاد  وهــو 
مــن القــرن املاضــي. أمــا قطــاع الطاقــة املتجــددة فرمبــا يكــون هــو 
الوحيــد الــذي أفلــت مــن حالــة الشــلل واالنكمــاش التــي تســبب فيهــا 
فيــروس كوفيــد 19 لكافــة قطاعــات الطاقــة، حيــث توقعــت الوكالة أن 
يشــهد هــذا القطــاع منــًوا محــدوًدا خــالل عــام 2020م، يبلــغ 0.8 يف 
املائــة، رغــم أن تفشــي الفيــروس أدى إلــى توقــف النشــاط الصناعــي 

املرتبــط بتصنيــع تقنيــات الطاقــة النظيفــة واملتجــددة.

دور إيجابي ألوبك بلس

النفــط  أســواق  عافيــة  اســتعادة  يف  األهــم  الســبب  يكــون  ورمبــا 
العامليــة خــالل عــام 2020م، هــو اتفــاق دول "أوبــك بلــس"، وهــي 
الــدول املصــدرة للنفــط األعضــاء يف منظمــة أوبــك وغيرهــا مــن 
خارجهــا بقيــادة الســعودية وروســيا، علــى خفــض اإلنتــاج النفطــي 
ــة،  ــذي يضــم 23 دول ــاق، ال ــص هــذا االتف ــد ن ــل 2020م، وق يف إبري
علــى خفــض اإلنتــاج مبقــدار 9.7 ماليــن برميــل، مبــا مُيثــل حوالــي 

   تترقــب أســواق النفــط العالميــة تحــركات إدارة الرئيــس 

اإليرانــي النــووي  الملــف  بشــأن  بايــدن  جــو  األمريكــي 
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ــو  ــوغ مســتويات املخــزون يف يولي ــع بل ــه يف الشــهر املاضــي، م توقعت
بالــدول املتقدمــة مســتويات قياســية مرتفعــة مجــدًدا.

خسائر فادحة للشركات

نتيجــة أزمــة كوفيــد 19، واجهــت شــركات الطاقــة العمالقــة حتديــات 
كبيــرة يف عــام 2020م. حيــث أســفرت هــذه األزمــة عــن خســائر 
فادحــة لهــذه الشــركات التــي وجــدت نفســها مرغمــة علــى احلــّد 
مــن أنشــطتها يف االكتشــاف والتنقيــب بشــكل كبيــر. حيــث خفضــت 
مــا  أي  املائــة،  بنســبة 30 يف  األمريكيــة  موبيــل"  "إكســون  شــركة 
يســاوي 10 مليــارات دوالر علــى األقــل، اســتثماراتها، ال ســيما يف 
مجــال استكشــاف املــواد النفطيــة والتنقيــب عنهــا 
خــالل عــام 2020م، ومــا بعــده. كمــا خفضــت أيًضــا 
ــة  ــي" والنرويجي ــي ب ــة "ب ــي" والبريطاني ــة "إين اإليطالي

"إيكينــور" والســعودية "أرامكــو" مــن أنشــطتها. 

التنقيــب 70  أنشــطة  تراجعــت  الشــمال،  بحــر  ويف 
ــج،  ــة بالنروي ــة املتحــدة، و30 يف املائ ــة باململك يف املائ
باملقارنــة مــع اخلطــط التــي كانــت مقــررة قبــل األزمــة، 
وفــق دراســة ملركــز "وســتوود" حــول الطاقــة نشــرت 
أواخــر ســبتمبر 2020م. ويف نفــس الســياق، أشــارت 
أن إجمالــي  إلــى  انرجــي" االستشــارية  "ريســتد  تقديــرات شــركة 
إنتــاج  عمالقــة  جانــب  مــن  جتميدهــا  ســيتم  التــي  االســتثمارات 
النفــط عاملًيــا، بفعــل جائحــة كوفيــد 19، ســتصل إلــى 30 مليــار 
دوالر بنهايــة 2020م. وأشــارت الشــركة، التــي تتخــذ مــن العاصمــة 
النفــط  أســعار  انخفــاض  أن  إلــى  لهــا،  مقــًرا  أوســلو  النرويجيــة 
ســيؤدي بالضــرورة إلــى تقليــص شــركات النفــط والغــاز ميزانياتهــا 
االســتثمارية، خاصــة مشــغلي النفــط الصخــري يف الواليــات املتحــدة 
وكذلــك بعــض شــركات التنقيــب واإلنتــاج البحريــة. ويف أمثلــة علــى 
ذلــك، أعلنــت شــركة "بــي بــي" البريطانيــة يف أغســطس 2020م، 
عــن خطــط تقليــص إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز بنســبة 40 يف املائــة 
خــالل العقــد املقبــل. كمــا كشــفت شــركة "شــل" يف 30 ســبتمبر 2020 
ــول  ــة إللغــاء مــا يصــل إلــى 9000 وظيفــة بحل م، عــن خطــط مفصل
نهايــة عــام 2022م. هــذا وأكــدت شــركة "إكســون موبيــل" أنهــا ســوف 
تخفــض خطتهــا االســتثمارية لعــام 2020م، والتــي تقــدر بحوالــي 33 

مليــار دوالر.

غاز المتوسط يتصدر الضحايا

ــاز الطبيعــي يف منطقــة  ــت مشــروعات الغ وخــالل عــام 2020م، كان
شــرق املتوســط مــن أكثــر املشــروعات التــي عانــت مــن تداعيــات 

10 يف املائــة مــن اإلنتــاج العاملــي خــالل الفتــرة مــن إبريــل إلــى يونيــو 
ــار  ــى الســوق ورفــع األســعار مــن وضــع االنهي 2020م، للســيطرة عل
هــذا  19. ومت متديــد  كوفيــد  جائحــة  تفاقــم  مــع  شــهدته  الــذي 
اخلفــض خــالل شــهري يونيــو ويوليــو، وتبــع ذلــك خفــض اإلنتــاج 
مبقــدار 7.7 ماليــن برميــل يومًيــا حتــى نهايــة ديســمبر 2020م. ويف 
ــى خفــض ســقف  ــس" عل ــك بل ــت دول "أوب 3 ديســمبر 2020م، اتفق
تخفيضــات اإلنتــاج بنحــو 500 ألــف برميــل يومًيــا حتــى شــهر ينايــر 
2021م، ليصبــح مجمــوع تخفيضــات اإلنتــاج للمجموعــة حوالــي 7.2 
مليــون برميــل يومًيــا بــدالً مــن 7.7 مليــون برميــل يومًيــا يف الســابق. 
ومــن املنتظــر أن يتبــع ذلــك تخفيــض إلــى 5.7 مليــون برميــل يومًيــا 

اعتبــاًرا مــن ينايــر 2021 م، )ملــدة 16 شــهرا( حتــى 
30 أبريــل 2022م.

تذبذب حاد يف األسواق

إال أن استقرار أسواق النفط العاملية يف ظل كوفيد 
19 عــاد هواهتــز مــرة أخــرى مــع قــرب نهايــة عــام 
2020م، حيــث عــادت التقلبــات لتســيطر علــى هــذ 
ــى إجــراءات عــزل  األســواق مــع احتمــال اللجــوء إل
جديــدة ملواجهــة املوجــة الثانيــة جلائحــة كوفيــد 19 

يف حــال نشــوبها )خاصــة بعــد أن عــادت أعــداد املصابــن بالفيــروس 
إلــى االرتفــاع يف الواليــات املتحــدة وأوروبــا، وهمــا مركــزا الطلــب 
الرئيســيان علــى النفــط يف العالــم(، وبالتالــي تقليــص اســتهالك 
الطاقــة مــرة أخــرى. وتزايــد الغمــوض يف األســواق النفطيــة مــع 
تضــارب التقديــرات بشــأن كميــة النفــط املخــزن يف املســتودعات ويف 
الناقــالت. حيــث ســادت مؤشــرات متضاربــة بــن ارتفــاع مخــزون 
اخلــام لــدى الصــن وتراجعــه يف الواليــات املتحــدة نتيجــة ارتفــاع 
الطاقــة  ذلــك، قلصــت وكالــة  اإلصابــات بكوفيــد 19. ويف ضــوء 
الدوليــة، يف منتصــف ســبتمبر 2020م، توقعاتهــا للطلــب العاملــي علــى 
النفــط يف عــام 2020م، مشــيرة إلــى احلــذر بشــأن وتيــرة التعــايف 
االقتصــادي مــن جائحــة كوفيــد 19. وقالــت الوكالــة إن جتــدد ارتفــاع 
حــاالت اإلصابــة بكوفيــد 19 وتدابيــر العــزل العــام املرتبطــة بذلــك، 
واســتمرار العمــل عــن بعــد وضعــف قطــاع الطيــران ســوف يخفــض 
ــل  ــون برمي ــى 91.7 ملي ــا إل ــل يومًي ــف برمي ــدار 200 أل ــب مبق الطل
ــا، وهــو ثانــي خفــض لتوقعاتهــا بشــأن الطلــب علــى النفــط يف  يومًي
عــدة أشــهر. وذكــرت الوكالــة أن زيــادة إنتــاج النفــط وخفــض توقعــات 
الطلــب يعنيــان أيًضــا ســحباً أبطــأ مــن مخزونــات النفــط اخلــام التــي 
تراكمــت يف ذروة إجــراءات العــزل العــام. وتوقعــت الوكالــة ســحًبا 
ــا مــن املخزونــات يف النصــف الثانــي مــن عــام 2020م، بنحــو  ضمنًي
3.4 مليــون برميــل يومًيــا، مبــا يقــل بنحــو مليــون برميــل يومًيــا عمــا 

الطبيعي  الغاز  مشروعات    

أكثر  من  المتوسط  شرق  يف 

المشروعات معاناة من تداعيات 

كورونا عىل صناعة الطاقة
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أزمــة كوفيــد 19 الســلبية علــى صناعــة الطاقــة يف العالــم. ففــي 
ضــوء انهيــار أســعار الغــاز عاملًيــا وأوروبًيــا، توقــع كثيــر مــن اخلبــراء 
حــدوث تأجيــل كبيــر )حتــى نهايــة عام 2021 م، يف بعــض التقديرات( 
ملعظــم املشــروعات الراهنــة لتطويــر غــاز شــرق املتوســط، خاصــة 
يف قبــرص ولبنــان. وكانــت بدايــة هــذا التأجيــل مــع إعــالن عمــالق 
تعليــق  عــن  موبيــل"،  "إكســون  شــركة  األمريكــي،  والغــاز  النفــط 
ــة اخلالصــة  ــوك 10 مــن املنطقــة االقتصادي خططهــا للتنقيــب يف بل
لقبــرص حتــى ســبتمبر2021م، ثــم أعلنــت شــركة "إينــي" اإليطاليــة، 
وشــركة "توتــال الفرنســية"، نيتهمــا خفــض أنشــطتهما املخططــة يف 
عامــي 2020 و2021م، وكذلــك مشــروعاتهم كافــة يف منطقــة شــرق 
املتوســط، نتيجــة للصعوبــات املاليــة والتشــغيلية، وارتفــاع تكاليــف 
ــدأ يف التراجــع  ــب الــذي ب ــار الطل ــاج وســط انهي االستكشــاف واإلنت
مــع زيــادة املعــروض مــن الغــاز الطبيعــي املســال بالفعــل قبــل ظهــور 
اجلائحــة. ويف نفــس الوقــت، أعلنــت شــركة "إينــي" اإليطاليــة أيًضــا 
خفــض إنتاجهــا مــن الغــاز يف مصــر، مشــيرة إلــى أن إنتاجهــا وصــل 
ــع األول مــن عــام  ــا خــالل الرب ــار قــدم مكعــب يومًي إلــى 1.217 ملي
ــا يف الربــع  2020م، بانخفــاض عــن 1.434 مليــار قــدم مكعــب يومًي
األول مــن عــام 2019م، وأرجعــت تراجــع اإلنتــاج النخفــاض الطلــب 

ــى الغــاز بســبب جائحــة كوفيــد 19. العاملــي عل

استشراف عام 2021

قــد ال ميثــل اســتمرار أزمــة كوفيــد 19 نــوع املســتقبل الــذي يلهــم دول 
العالــم وشــركات الطاقــة الكبــرى إلنفــاق املليــارات علــى االستكشــاف 
واإلنتــاج والتجــارة خــالل العــام اجلديــد 2021م. ويف هــذا الســياق، 
قللــت وكالــة الطاقــة الدوليــة مــن فــرص انتعــاش أســعار النفــط 
يف ظــل الظــروف احلاليــة رغــم بــدء توزيــع لقــاح مضــاد لكورونــا 
يف عــدد مــن الــدول. وقالــت الوكالــة، يف 12 نوفمبــر 2020م، إن 
ــرة  ــة كبي ــط دفع ــى النف ــي عل ــب العامل ــى الطل ــن املســتبعد أن يتلق "م
مــن توزيــع لقاحــات للوقايــة مــن مــرض كوفيــد – 19 قبــل وقــت 
متأخــر مــن 2021م، وحــذرت الوكالــة مــن أن خطــط منظمــة الــدول 
املصــدرة للبتــرول )أوبــك( وحلفائهــا مثــل روســيا لتعزيــز اإلنتــاج 
ــي أن العــرض  ــر تعن ــاًرا مــن يناي ــا اعتب ــل يومًي ــي برمي مبقــدار مليون
ــب يف 2021م،  ــو الطل ــا لنم ــة توقعه ــت الوكال ــب. وعدل ســيفوق الطل
ــل اجلائحــة يف  ــا قب ــا عــن مســتويات م ــل انخفاًض ــه ســيظل ميث لكن

ــا.  ــل يومًي ــن برمي ــة مالي ــع ثالث عــام 2019م، بواق

ومــن ناحيتهــا، قالــت أوبــك، يف 11 نوفمبــر 2020م، إن تعــايف الطلــب 
ــن  ــد م ــًرا يف 2021م، ممــا كان يُعتق ــط ســيكون أبطــأ كثي ــى النف عل
قبــل، بســبب تزايــد اإلصابــات بفيــروس كوفيــد 19. وتوقعــت »أوبــك« 

يف تقريرهــا الشــهري منــو الطلــب علــى النفــط 6.25 مليــون برميــل 
يومًيــا إلــى 96.26 مليــون برميــل يومًيــا. وذلــك أقــل 300 ألــف برميــل 
عمــا توقعتــه قبــل شــهر. وقــال تقريــر أوبــك "إن التحــركات األخيــرة 
حلكومــات أوروبيــة لغلــق املطاعــم وتشــجيع العمــل مــن املنــزل ســتضّر 
بالطلــب يف بقيــة 2020م، وإن تأثيــر اجلائحــة علــى الســوق النفطيــة 
سيســتمر حتــى منتصــف 2021م". وقــال التقريــر إن أوبــك بلــس قــد 

جتــري تخفيضــات جديــدة إذا اقتضــت الضــرورة.
ويف الواقــع، ســوف تتوقــف دقــة تقديــرات كال مــن وكالــة الطاقــة 
الدوليــة وأوبــك بشــأن مســتقبل أســواق النفــط العامليــة عــام 2021م، 
علــى عــدة عوامــل مهمــة ذات عالقــة بجانبــي العــرض والطلــب. 
فعلــى جانــب العــرض، ورغــم أهميــة اتفــاق أوبــك بلــس يف املســاعدة 
علــى اســتمرار تــوازن الســوق العامليــة للنفــط نســبًيا، إال أن هــذا 
االتفــاق اليــزال يواجــه حتديــات جمــة بســبب إمكانيــة منــو املعــروض 
العاملــي. فمــن جهــة، تترقــب أســواق النفــط العامليــة حتــركات إدارة 
الرئيــس األمريكــي اجلديــد جــو باديــن بشــأن امللــف النــووي اإليراني. 
ــران  ــع طه ــاق م ــدة التف ــال لتوصــل اإلدارة اجلدي ــث يوجــد احتم حي
ــات  ــف العقوب ــن شــأنه أن يخف ــا م ــووي، وهــو م ــا الن حــول برنامجه
علــى قطــاع الطاقــة اإليرانــي، وبالتالــي الســماح لضــخ مليونــي برميــل 
جديــدة للســوق، ممــا قــد يتســبب يف تخمــة جديــدة مــن اخلــام قبــل 
نهايــة عــام 2021م. ومــن جهــة ثانيــة، توجــد مخاطــر منــو معــروض 
النفــط العاملــي مــن خــارج "أوبــك"، الســيما مــن قبــل منتجــي النفــط 
الصخــري يف الواليــات املتحــدة، الذيــن قــد يتجهــوا إلــى ضــخ املزيــد 
مــن النفــط اخلــام مــع ارتفــاع مســتويات األســعار يف الفتــرة املقبلــة.

 هــذا يف الوقــت الــذي ســتنهي النرويــج، وهd منتــج مــن خــارج "أوبــك 
ــل  ــف برمي ــة نحــو 300 أل ــاج والبالغ ــة لإلنت ــا الطوعي +"، تخفيضاته
ــاق  ــس لالتف ــك بل ــال أعضــاء أوب ــا مســألة امتث ــاك أيًض ــا. وهن يومًي
اجلديــد. فعلــى الرغــم مــن اقتــراب أعضــاء التحالــف مــن االمتثــال 
املاضيــة،  األشــهر  اإلنتــاج يف  لتخفيضــات  املائــة  100 يف  بنســبة 
غيــر أن بعــض الــدول الزالــت تــرى أن تخفيضــات اإلنتــاج قــد تضــر 
بحصتهــا الســوقية، ممــا قــد يدفعهــا إلــى عــدم االلتــزام بســقف 
أظهرتــه  نحــو  وعلــى  االتفــاق،  كامــل مبوجــب  بشــكل  اإلمــدادات 
بيانــات إنتــاج العــراق علــى ســبيل املثــال يف األشــهر الفائتــة. كذلــك 
قــد يعــود النفــط الليبــي بشــكل أســرع، وبكميــات أكبــر مــن التوقعــات 

ــال. ــادة يف صــادرات فنزوي ــك زي ــق ذل ــا. ويراف الســائدة حالًي

وعلــى جانــب الطلــب، يعــد التوصــل إلــى لقــاح الحتــواء تفشــي كوفيــد 
19 عامــاًل مهمــا للغايــة مــن أجــل القضــاء علــى القلــق والغمــوض 
بشــأن تراجــع الطلــب علــى الطاقــة بســبب إجــراءات جديــدة للعــزل، 
خــالل عــام 2021م، وكانــت شــركتا فايــزر وبيونتــك لصناعــة األدويــة 
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قــد أعلنتــا إن لقاحهمــا املشــترك للوقايــة مــن جائحــة كوفيــد 19 
أظهــر فعاليــة بنســبة تزيــد علــى 90 يف املائــة. لكــن مشــاكل اللقــاح 
متعــددة، أهمهــا أنــه إذا وجــد، فــإن الكميات ســتكون قليلــة يف البداية 
تصريحــات  مــن  ويبــدو  بالكامــل.  احلكومــات  عليهــا  وستســيطر 
ــي تتعامــل  ــة الت ــة ســتكون للفــرق الطبي ــة أن األولوي ــة مختلف حكومي
مــع مرضــى كوفيــد 19، وأن النــاس العاديــة لــن حتصــل عليــه إال يف 
نهايــة عــام 2021م، ويف 2022م، وذلــك علــى افتــراض توافــره بســعر 
معقــول. وباإلضافــة إلــى ذلــك، توجــد معارضــة شــعبية كبيــرة حــول 
العالــم ألخــذ اللقــاح ألســباب مختلفــة )منهــا، علــى ســبيل املثــال، 
ــة فاعليتــه أو إمكانيــة وجــود آثــار جانبيــة ضــارة يف  اخلــوف مــن قل
املــدى البعيــد أو االعتقــاد بــأن اللقــاح نفســه مبرمــج بحيــث يســيطر 
علــى العقــل البشــري، أو مبرمــج بحيــث يعطــي معلومــات كاملــة عــن 
حالــة الشــخص الصحيــة والعصبيــة والذهنيــة(. وبنــاًء علــى مــا 

ســبق، فــإن اللقــاح لــن ينقــذ أســواق الطاقــة العامليــة يف 2021م. 

ثالثة سيناريوهات محتملة

ويف هــذا الســياق، كشــفت منظمــة األقطــار العربيــة املصــدرة للنفــط 
"أوابــك"، يف تقريرهــا الســنوي الــذي أصدرتــه يف 7 أكتوبــر 2020م، 
عــن وجــود ثالثــة ســيناريوهات محتملــة الســتعادة عافيــة أســواق 
الطاقــة العامليــة يف املســتقبل القريــب، ترتبــط جميعهــا بتداخــل قــوى 
الطلــب والعــرض يف األســواق يف زمــن كوفيــد 19. يعكــس الســيناريو 
األول جنــاح جهــود العــودة التدريجيــة للنشــاط االقتصــادي العاملــي، 
الــذي يعنــي عــودة التعــايف التدريجــي للطلــب علــى النفــط –وباقــي 
بــن مجموعــة  مصــادر الطاقة-ومــع اســتمرار احلــوار والتنســيق 
"أوبــك بلــس" يف مراقبــة األســواق وااللتــزام التــام بحصــص اإلنتــاج، 
ســيؤدي ذلــك إلــى عــودة التعــايف التدريجــي لألســعار يف األســواق 
العامليــة، والــذي يــؤدي بــدوره، يف نهايــة املطــاف، إلــى عــودة انتعــاش 
نشــاط االســتثمار يف الصناعــة النفطيــة )وباقــي صناعــات الطاقــة 
املختلفــة مــن غــاز طبيعــي وريــاح وطاقــة شمســية وغيرهــا(، لضمــان 

إمــدادات آمنــة ومســتقرة لألســواق. 

التدريجيــة  العــودة  تعــرض جهــود  الثانــي، فيمثــل  الســيناريو  أمــا 
للنشــاط االقتصــادي العاملــي، إلــى انتكاســة، بســبب توقــع حــدوث 
ــؤدي  ــة مــن فيــروس كوفيــد 19، األمــر الــذي يُتوقــع أن ي موجــة ثاني
واضطــراب جديــد  الــدول،  مــن  عــدد  اإلغالقــات يف  عــودة  إلــى 

حلركــة النقــل واملواصــالت والســياحة، مبــا ينعكــس علــى انخفــاض 
حــاد آخــر يف الطلــب علــى النفــط )وباقــي مصــادر الطاقــة(، فتأتــي 
االســتجابة ســريعة مــن جانــب العــرض، وتنجــح مجموعــة "أوبــك 
بلــس" يف إعــادة التــوازن إلــى األســواق مــن خــالل االتفــاق املبــرم 
ــه حلــن عــودة التعــايف  ــزام ب ــاج، وتطبيقــه وااللت بشــأن خفــض اإلنت

ــى األســواق.  ــرة أخــرى إل م

وينطلــق الســيناريو الثالــث بالظــروف نفســها التــي هّيــأت الســيناريو 
الثانــي، إال أن املســار البديــل الــذي ميكــن أن يحــدث هــو إخفــاق 
جانــب العــرض، مــن خــالل عــدم متّكــن مجموعــة "أوبــك بلــس"، 
وباقــي املنتجــن مــن إعــادة التــوازن إلــى األســواق، عبــر االتفــاق علــى 
اخلفــض الــالزم وتطبيقــه وااللتــزام بــه، مــا يــؤدي إلــى تكرار ســيناريو 
أزمــة الثمانينــات عبــر اســتمرار األســعار املنخفضــة، وركــود نشــاط 

االســتثمار.

* رئيـس وحـدة الدراسـات الدوليـة ورئيـس برنامج دراسـات الطاقـة ــ مركز 
األهرام للدراسـات السياسـية واالسـرتاتيجية
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والتهديـدات التحديـات  مـن  عـام   ..  2020 اإلفريقـي  القـرن 

االسـتقرار  يف  األمـل  اإلفريقـي:  القـرن  مسـتقبل 
واإلرهـاب الصراعـات  اسـتمرار  مـن  والمخـاوف 
كان عــام 2020م، ملــئ باألحــداث التــي حمــل بعضهــا مفاجــآت غيــر ســارة للعديــد مــن شــعوب العالــم، فقــد شــهد هــذا العــام 
انتشــار وبــاء قاتــل ســرعان مــا حتــول إلــى جائحــة لــم تتــرك أحــًدا مــن ســكان الكــرة األرضيــة إال وأصابتــه بالهلــع واخلوف من 
العــدوى واملــوت، ولــم تكــن الــدول اإلفريقيــة بالطبــع بعيــدة عــن هــذا الوبــاء، إال أن التحديــات والتهديــدات التــي تواجههــا هذه 
الــدول لــم يؤثــر عليهــا انتشــار جائحــة كورونــا، بــل أن بعــض الفاعلــن اســتغلوا هــذه اجلائحــة يف حتقيــق أهدافهــم، لذلــك كان 
البــد مــن أن تســتمر الــدول اإلفريقيــة يف معاجلــة التحديــات املهمــة التــي تقــف حائــال أمــام حتقيــق االســتقرار والتنميــة يف 
العديــد مــن دول وأقاليــم القــارة، وكان إقليــم البحــر األحمــر ودولــه يف القــرن اإلفريقــي مــن أكثــر األقاليــم التــي تركــزت فيهــا 
التفاعــالت خــالل عــام 2020م، ســواء داخــل دولــه أو بــن الــدول بعضهــا البعــض، فانفجــرت بعــض الصراعــات الداخليــة 
واإلقليميــة، وكذلــك تصاعــدت التهديــدات اإلرهابيــة، ومــا بــن هــذا وذلــك حاولــت بعــض دول اإلقليــم تنفيــذ خططهــا 
لتحقيــق االســتقرار فوقعــت احلكومــة الســودانية اتفــاق ســالم مــع عــدد مــن احلــركات املســلحة لتنهــى عهــًدا مــن الصــراع 
الداخلــي، وتوصلــت التفــاق مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة مت مبوجبــه رفــع اســمها مــن قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب .  
خــالل  اإلفريقــي  القــرن  ودولــه يف  األحمــر  البحــر  إقليــم  األحــداث يف  تطــورات  الــذي صاغتــه  املشــهد  هــذا  وأمــام 
اإلقليــم  هــذا  شــهدها  التــي  التطــورات  أهــم  علــى  الوقــوف  محاولــة  إلــى  احلالــي  التقريــر  يســعى  م،   2020 عــام 
خــالل عــام 2020م، ومــا ميكــن أن يحملــه العــام القــادم مــن تأثيــرات علــى القضايــا الرئيســية يف القــرن اإلفريقــي.    

د. أميرة محمد عبد احلليم

وميكـن مناقشـة تطـورات القـرن اإلفريقـي مـن خـالل عـدد 
مـن احملـاور كمـا يلـي: 

أوال – انفجار الصراعات الداخلية واإلقليمية    
شهدت منطقة القرن اإلفريقي خالل عام 2020م، اندالع بعض 
الصراعـات الداخليـة واإلقليميـة، فقـد أدت األزمة بن رئيس الوزراء 
اإلثيوبـي آبـى أحمـد وقـادة اجلبهـة الشـعبية لتحريـر التيجـراي إلـى 
انـدالع صـراع مسـلح داخلـي غيـر متوقـع، كما تطـورت اخلالفات بن 
الصومـال وجارتهـا كينيـا لتصـل إلى قطع العالقات الدبلوماسـية بن 

الدولتـن يف نهايـة عام 2020م.

•  تصاعد الصراع الداخلي يف إثيوبيا 
مـع اجتـاه رئيـس الـوزراء اإلثيوبـي آبـى أحمـد السـتخدام القـوة يف 
الفيدرالـي  الدفـاع  جيـش  وقيـام  التيجـراى،  إقليـم  قـادة  مواجهـة 
بعمليـات عسـكرية داخـل إقليـم التيجـراى بدأت يف الرابع من نوفمبر 
الصـراع  مـن  جديـدة  مرحلـة  اإلثيوبيـة يف  الدولـة  دخلـت  املاضـي، 
مواجهـة  علـى  تقتصـر  لـم  التـي  هـذه احلـرب  أدت  الداخلـي حيـث 

امليليشـيات املسـلحة التابعـة للجبهـة الشـعبية لتحريـر التيجـراى إلـى 
نتائـج خطيـرة يف مسـيرة السـالم والتنميـة التـي أعلـن عنهـا رئيـس 
أبريـل  السـلطة يف  إلـى  منـذ وصولـه  أحمـد  آبـى  اإلثيوبـي  الـوزراء 
2018م، كمـا فتـح الطريـق امـام سـيناريوهات كارثيـة علـى مسـتقبل 
االسـتقرار يف الدولة اإلثيوبية التي تتميز بتعدد القوميات العرقية .
االسـتقرار  نتائـج خطيـرة علـى  إلـى  أدت هـذه احلـرب   حيـث 
الداخلـي يف إثيوبيـا وكذلـك دول القـرن اإلفريقـي فقـد حتـول قوميـة 
واخلـارج  الداخـل  يف  ومطـاردة  مضطهـدة  قوميـة  إلـى  التيجـراى 
اإلثيوبـي، تلـك القوميـة التـي ظلـت حتكـم البـالد ملـا يقـرب مـن 27 
عاًمـا ، بعـد جناحهـا يف اسـقاط نظـام ماجنسـتو املاركسـي يف عـام 
1991م، ومتكنـت خـالل هـذه السـنوات مـن ترسـيخ وجـود أفرادهـا 
يف مفاصـل الدولـة وفـى املواقـع الرئيسـية للسـلطة، إال أن اخلالفـات 
التـي ظهـرت بـن قـادة اجلبهـة الشـعبية لتحريـر التيجـراى ونظـام 
حكـم آبـى أحمـد منـذ وصولـه للسـلطة يف ظـل اجتاهـه لعـزل الكثيـر 
أفـكاره  إطـار  يف  الدولـة  يف  مناصبهـم  مـن  التيجـراى  قـادة  مـن 
اإلصالحيـة وملكافحـة الفسـاد، وكذلـك اجتـاه رئيس الـوزراء اإلثيوبي 
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إلـى محاولـة تغييـر األسـس التـي رسـخها نظـام حكـم التيجـراى عبـر 
نظـام الفيدراليـة العرقيـة وتقسـيم الدولـة إلـى أقاليـم فيدراليـة، مـن 
خاللـه السـعي إلـى إعـالء قيـم املواطنـة وليـس العـرق يف السياسـات 
الداخليـة اإلثيوبيـة، وقـام بتأسـيس حـزب االزدهـار )PP( كبديـل 
ممـا  اإلثيوبيـة،  للشـعوب  الدميقراطيـة  الشـعبية  الثوريـة  للجبهـة 
قـادة  اعتمدهـا  التـي  التوازنـات  لهـدم  محاولـة  التيجـراى  اعتبـره 
التيجـراى وأكدهـا دسـتور 1994م، وتصاعـدت اخلالفـات بـن آبـى 
أحمـد وقـادة التيجـراى يف أعقـاب عقدهـم لالنتخابـات اإلقليميـة يف 

سـبتمبر املاضـي علـى الرغـم مـن رفضـه لهـا .
وعلـى املسـتوى اخلارجـي، حملت املشـاركة اإلريترية ومسـاندتها 
أكـدت  والتـي  التيجـراى  إقليـم  يف  عملياتـه  يف  اإلثيوبـي  للجيـش 
عليهـا العديـد مـن التقاريـر، العديـد مـن اإلشـارات اخلطيـرة علـى 
واقـع العالقـات بـن اجلماعـات العرقيـة يف القـرن اإلفريقـي وكذلـك 
املصيـر  تقريـر  منـح دسـتور 1994م، حـق  الـدول، وخاصـة يف ظـل 
حـول  التيجـراى  قـادة  مـن  تلميحـات  ووجـود  اإلثيوبيـة،  للقوميـات 

اإلثيوبيـة. الدولـة  االنفصـال عـن  إمكانيـة 
كمـا طرحـت تدفقـات الالجئـن التـي خرجت هربا مـن العمليات 
العسـكرية التـي دارت رحاهـا يف إقليـم التيجـراى ووصلـت أعدادهـا 
إلـى مـا يقـرب مـن 47 ألـف واجتـه غالبيتهـا إلى السـودان، الكثير من 
األعبـاء علـى عاتـق دولـة السـودان، كمـا أعـرب سـتيفان دوجاريـك 
املتحـدث باسـم األمـن العـام لـألمم املتحـدة عـن قلـق املنظمـة بشـأن 
التأثـر احملتمـل علـى التجـارة واالقتصـاد واألمـن الغذائـي يف جيبوتي 
نتيجـة الصـراع يف إقليـم تيجـراى، الفتـا إلـى أن 85 % مـن التجـارة 

عبـر مينـاء جيبوتـي إمـا متجهـة إلـى إثيوبيـا أو قادمـة منهـا.
إال  اإلفريقـي  القـرن  دول  مـن  تعـد  ال  كينيـا  أن  الرغـم  وعلـى 
ثـالث  مـع  حدودهـا  عبـر  معهـا  تتواصـل  التـي  بدولـه  ترتبـط  انهـا 
العديـد  السـودان( مـن خـالل  – جنـوب  – الصومـال  )إثيوبيـا  دول 
مـن القضايـا األمنيـة والسياسـية واالقتصاديـة، إال أن اقـدام دولتـي 
ميثـل حتـدى  الدبلوماسـية  العالقـات  قطـع  علـى  وكينيـا  الصومـال 
خطير لالسـتقرار يف منطقة القرن اإلفريقي وكذلك يف إقليم شـرق 

ككل. إفريقيـا 
بـن  الدبلوماسـية  العالقـات  توتـر  األخيـرة  الشـهور  وشـهدت 
احلكومتـن الصوماليـة والكينيـة بسـبب العديد مـن القضايا العالقة، 
ووصلـت  البلديـن.  بـن  البحريـة  احلـدود  حـول  النـزاع  بينهـا  ومـن 
العالقـات بـن البلديـن إلـى حـد القطيعـة يف 2019م، بعـد أن قـرر 
الصومـال طـرح حقـول نفـط وغـاز يف املنطقـة البحرية املتنـازع عليها 

يف مـزاد.

وأمـام ذلـك، اسـتدعت نيروبـي سـفيرها يف مقديشـو يف فبرايـر 
2019م، متهمـة جارتهـا باالعتـداء علـى سـيادتها قبـل أن تتجهـا إلـى 
محكمـة العـدل الدوليـة.  وتفجـرت األزمـة بـن البلديـن نهاية نوفمبر 
املاضـي، علـى خلفيـة سـحب الصومـال سـفيره مـن نيروبـي محمـود 
أحمـد نـور ترسـن، واتهـام احلكومـة الصوماليـة لكينيـا بالتدخـل يف 
الشـؤون الداخليـة للصومـال وحتديـًدا يف انتخابـات واليـة جوباالنـد.  

ثانًيا – التهديدات اإلرهابية والصحية خالل العام 
مـن  املجاهديـن  شـباب  حركـة  كورونـا  جائحـة  انتشـار  يثـن  لـم 
القيـام بهجماتهـا اإلرهابيـة علـى القواعد والقوات العسـكرية وكذلك 
2020م،  عـام  حفـل  فقـد  واملدنيـن،  واخلاصـة  العامـة  املمتلـكات 
بالعديـد مـن الهجمـات التـي تبنتهـا احلركـة اإلرهابيـة، كمـا لـم تسـلم 
دول القـرن اإلفريقـي مـن تفشـي جائحـة كورونـا داخـل دولهـا حيـث 
منطقـة  مسـتوى  علـى  باجلائحـة  تأثـًرا  األكثـر  الدولـة  إثيوبيـا  تعـد 

اإلفريقـي. القـرن 

1-  استمرار هجمات حركة شباب املجاهدين    
علـى الرغـم مـن تراجـع ضحايـا اإلرهـاب يف الصومـال خـالل 
عام 2019م، اسـتمرت حركة الشـباب يف اسـتهداف املدنين والقوات 
العسـكرية واألمنيـة يف دول القـرن اإلفريقـي خـالل عـام 2020م، مـع 
بـروز عـدد مـن األحـداث التـي قـد تسـاعد علـى فهـم أعمـق لظاهـرة 
مكافحتهـا  عمليـات  علـى  ينعكـس  ومـا  إفريقيـا  شـرق  اإلرهـاب يف 
املخابـرات  مـع  اتفـاق  إثيوبيـا  عقـدت  فقـد  اإلفريقـي،  القـرن  يف 
دور  كمـا ظهـر  اإلرهـاب،  ملواجهـة  املاضـي  نوفمبـر  اإلسـرائيلية يف 
واضـح للمخابـرات التركيـة يف إطـالق سـراح عاملـة إغاثـة إيطاليـة 

قامـت حركـة الشـباب بخطفهـا منـذ عامـن. 
 يف 28 ديسـمبر 2019م، قصفـت حركـة الشـباب نقطـة تفتيـش 
صوماليـة  قـوات  بينهـم  قتيـاًل   85 وخلـف  مقديشـو  مـن  بالقـرب 
حركـة  هاجمـت  2020م،  ينايـر   6 يف  وباملثـل،  أتـراك.  ومهندسـن 
قتلـت  حيـث  المـو  مـن  بالقـرب  كينيـة  عسـكرية  قاعـدة  الشـباب 
اجلماعـة ثالثـة أمريكيـن بعـد أن اسـتهدفت قاعـدة عسـكرية كينيـة 
واعتبـرت حركـة  األمريكيـة كمحطـة خارجيـة.  القـوات  تسـتخدمها 
الشـباب هجـوم "مانـدا بـاي" تدبيـًرا انتقاًمـا مـن احملاولـة األمريكيـة 
لتصنيـف القـدس عاصمـة إلسـرائيل. وزعـم أن الهجـوم نفـذ بتوجيـه 

القاعـدة.  وقيـادة 
عسـكرية  قاعـدة  الشـباب  حركـة  هاجمـت  يونيـو2020م،  ويف 
أغسـطس  يف  الشـباب  حركـة  اسـتهدفت  كمـا  مقديشـو،  يف  تركيـة 

    قطـــع العالقـــات الدبلوماســـية الصومـــال وكينيـــا تحـــٍد خطيـــر 

ــا ككل ــرق إفريقيـ ــم شـ ــي وإقليـ ــرن اإلفريقـ ــتقرار يف القـ لالسـ
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صفـوف  يف  املتفجـرات  خبـراء  كبيـر  وهـو  إسـماعيل”،  “املهنـدس 
احلركـة، ومعلـم أميـن هـو قائـد جيـش أميـن، الـذي يعـد وحـدة تابعـة 
والصومـال.  كينيـا  يف  إرهابيـة  وعمليـات  بهجمـات  تقـوم  للشـباب 
واملسـؤول عـن التحضيـر للهجـوم الـذي اسـتهدف معسـكر سـيمبا يف 
خليـج مانـدا يف كينيـا يف ينايـر 2020م، والـذي قتـل فيـه عنصـر يف 

أمريكيـان.  ومتعاقـدان  األمريكـي  اجليـش 
وإلضعـاف وجـود الشـباب، تعمـل القـوات الصوماليـة جنًبـا إلـى 
جنـب مـع قـوات مـن حفـظ السـالم التابعـة لالحتـاد اإلفريقـي، والتي 
تشـمل قـوات مـن كينيـا وجيبوتـي وبورونـدي وأوغنـدا وإثيوبيا. هناك 
أيًضـا مـا بـن 650 إلـى 700 جنـدي أمريكـي يف الصومـال، معظمهـم 
الشـباب مـن  يقاتلـون حركـة  الذيـن  العمليـات اخلاصـة،  قـوات  مـن 

مواقـع اسـتيطانية صغيـرة إلـى جانـب القـوات احملليـة.

2020م، فنـدق يف مقديشـيو ممـا أسـفر عـن مقتـل أكثـر مـن عشـرة 
مـن   19 مقتـل  مـن  فقـط  أيـام  بعـد  الهجـوم  هـذا  ووقـع  أشـخاص 
مـن  الفـرار  التمـرد  مـن  أفـراد  حـاول  أن  بعـد  والسـجناء  احلـراس 
سـجن مقديشـو املركـزي. كمـا هاجمـت موقـع عسـكري يف سـبتمبر 
يف منطقـة جوبـا السـفلى بجنـوب الصومـال، وقتلـت احلركـة اثنـي 
عشـر شـخًصا بينهـم جنـود وضبـاط يف أواخـر شـهر نوفمبـر املاضـي 
يف هجومـن منفصلـن اسـتهدفا، عائلـة بأكملهـا وقوات من الشـرطة 

الصومـال. يف  العسـكرية 
وأودت الهجمـات املتواصلـة بحيـاة مئـات األشـخاص، مبـن فيهـم 
صحفيـون بـارزون ومدافعـون عـن حقـوق وسياسـيون وزعمـاء دينيـون 
نوفمبـر  يف  األمريكيـة  اخلارجيـة  وزارة  واجتهـت  أعمـال،  ورجـال 
2020م، إلـى وضـع اثنـن مـن كبـار قـادة حركـة الشـباب علـى قائمـة 
بكنيـة  أيًضـا  ويعـرف  محمـد  عثمـان  اهلل  عبـد  وهمـا،  اإلرهابيـن 

     اتفاق استخباراتي إثيوبي/ إسرائييل يف نوفمبر لمواجهة اإلرهاب 

والمخابـــرات التركيـــة تطلـــق ســـراح عاملـــة إغاثـــة إيطاليـــة مختطفة
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ــالم  ــاق للسـ ــع اتفـ ــام 2020م، يف توقيـ ــودان يف عـ ــة يف السـ االنتقاليـ
مـــع عـــدد كبيـــر مـــن احلـــركات املســـلحة، حيـــث اســـتضافت عاصمـــة 
دولـــة جنـــوب الســـودان جـــوال يف أغســـطس املاضـــي احتفـــاالت 
ـــة يف الســـودان وعـــدد  ـــة االنتقالي ـــن احلكوم ـــاق الســـالم ب ـــع اتف توقي
مـــن احلـــركات املنضويـــة حتـــت لـــواء " اجلبهـــة الثوريـــة " الســـتعادة 
والنيـــل األزرق ودارفـــور   االســـتقرار يف منطقـــة جنـــوب كردفـــان 
وتضمـــن هـــذا االتفـــاق  ثمانيـــة  بروتوكـــوالت، تتعلـــق بالعدالـــة 
االنتقاليـــة والتعويضـــات، وملكيـــة األرض، وتطويـــر قطـــاع املراعـــي 
ـــن والنازحـــن . ـــروة والســـلطة، وعـــودة الالجئ والرعـــي، وتقاســـم الث

ومـــن أبـــرز احلـــركات املســـلحة املوقعـــة علـــى االتفـــاق حركـــة 
العـــدل واملســـاواة، بقيـــادة جبريـــل إبراهيـــم، وحركـــة جيـــش حتريـــر 
ــمال،  ــعبية شـ ــة الشـ ــاوي، احلركـ ــو منـ ــي أركـ ــة منـ ــودان، بزعامـ السـ
بقيـــادة مالـــك عقـــار، بجانـــب فصائـــل أخـــرى صغيـــرة منضويـــة 
ــن  ــع كل مـ ــن التوقيـ ــاب عـ ــة. يف حـــن غـ ــة الثوريـ يف حتالـــف اجلبهـ
احلركـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان -شـــمال بقيـــادة عبـــد العزيـــز 
ـــور،  ـــد الواحـــد محمـــد ن ـــادة عب ـــر الســـودان بقي ـــو، وحركـــة حتري احلل
حيـــث وجهـــت احلركتـــان انتقـــادات إلـــى الطريقـــة التـــي تـــدار بهـــا 

املفاوضـــات.  

٢-رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب
ــة يف  ــفارة األمريكيـ ــت السـ ــي أعلنـ ــمبر املاضـ ــوم 14 ديسـ  يف يـ
اخلرطـــوم دخـــول إلغـــاء تصنيـــف الســـودان دولـــة راعيـــة لإلرهـــاب 
حيـــز التنفيـــذ اعتبـــاًرا مـــن )االثنـــن 14 ديســـمبر 2020م(. وقالـــت 
الســـفارة، عبـــر حســـابها الرســـمي علـــى موقـــع فيســـبوك "انقضـــت 
ـــة  ـــر اخلارجي ـــع وزي ـــا، ووق ـــة 45 يوم ـــرة إخطـــار الكوجنـــرس البالغ فت
ـــة لإلرهـــاب  ـــة راعي ـــف الســـودان دول ـــاء تصني ـــأن إلغ ـــد ب إشـــعارا يفي
أصبـــح ســـاري املفعـــول اعتبـــاًرا مـــن اليـــوم ليتـــم نشـــره يف الســـجل 

الفيدرالـــي".

كمـــا أقـــر الكوجنـــرس األمريكـــي، يف 11 ديســـمبر مشـــروع قانـــون 
يدعـــم االنتقـــال الدميقراطـــي يف الســـودان، ويشـــدد الرقابـــة علـــى 
قـــوى األمـــن واالســـتخبارات الســـودانية، ويتضمـــن تقييًمـــا إلصالحـــات 
ـــك  ـــة الســـودانية، كتفكي ـــل احلكوم ـــالد مـــن قب ـــي يف الب القطـــاع األمن
امليليشـــيات، وتعزيـــز الســـيطرة املدنيـــة علـــى القـــوات العســـكرية، 
ـــال الدميقراطـــي يف  ـــون االنتق ـــد ســـمي هـــذا املشـــروع باســـم »قان وق
الســـودان واملســـاءلة والشـــفافية املاليـــة للعـــام 2020«، وهـــو يحظـــى 
بدعـــم واســـع مـــن احلزبـــن الدميقراطـــي واجلمهـــوري، لهـــذا فقـــد مت 
ـــذي مـــرره الكوجنـــرس  ـــل الدفاعـــي ال إدراجـــه ضمـــن مشـــروع التموي
ـــة أمـــوال  ـــون عـــن مراقب ـــن، ويتحـــدث القان ـــر مـــن احلزب بإجمـــاع كبي
اجليـــش واألجهـــزة األمنيـــة والعســـكرية، وأصولهـــا، وميزانيتهـــا، 

٢ انتشار جائحة كورونا يف القرن اإلفريقي
علـى الرغـم مـن أن دول القـارة اإلفريقيـة كانـت األقـل تأثًرا على 
املسـتوى العاملـي مـن انتشـار الوبـاء القاتـل )كوفيـد 19( أو كورونـا، 
التـي  الصحيـة  وتراجـع مسـتوى اخلدمـات  الضعـف  أن عوامـل  إال 
تعانـي منهـا العديـد مـن األقاليـم اإلفريقيـة وخاصـة منطقـة القـرن 
اإلفريقـي تثيـر املخـاوف مـن فقـدان السـيطرة علـى االنتشـار الواسـع 

لهـذا الوبـاء.
القـرن اإلفريقـي مـن  تنجـو دول  لـم  الـدول،  ومثـل غيرهـا مـن 
انتشـار جائحـة كورونـا، وكانـت إثيوبيـا يف مقدمـة هـذه الـدول حيـث 
 ،1831 والوفيـات  ألـف،   118 إلـى  اإلصابـة  حـاالت  عـدد  وصلـت 
ويوضـح اجلـدول التالـي مـدى تأثـر دول القـرن اإلفريقـي بانتشـار 

كورونـا.  جائحـة 

ثالًثا – جهود حتقيق السالم واملصاحلة  
  شـــهدت دول إقليـــم البحـــر األحمـــر علـــى اجلانـــب اإلفريقـــي 
العديـــد مـــن جهـــود حتقيـــق الســـالم واالســـتقرار فقـــد اجتهـــت 
احلكومـــة االنتقاليـــة يف الســـودان تنفيـــذ أهـــداف املرحلـــة االنتقاليـــة، 
وجنحـــت يف االتفـــاق مـــع الواليـــات املتحـــدة علـــى رفـــع اســـم الســـودان 
مـــن قائمـــة الـــدول الراعيـــة لإلرهـــاب، كمـــا شـــهد عـــام 2020م، عقـــد 
ــة أرض  ــة وحكومـ ــة الصوماليـ ــي بـــن احلكومـ ــات يف جيبوتـ مفاوضـ

الصومـــال.        

1-توقيع السودان اتفاق السالم مع احلركات املسلحة 
مـــع التغيـــرات التـــي شـــهدتها الســـودان خـــالل العامـــن األخيريـــن 
منـــذ انتهـــاء حكـــم نظـــام البشـــير وبدايـــة عهـــد جديـــد تتطلـــع فيـــه 
القـــوى السياســـية والشـــعب الســـوداني إلـــى بنـــاء دولـــة حديثـــة 
تتمتـــع باالســـتقرار،  وفـــق مـــا أقرتـــه وثيقـــة اإلعـــالن الدســـتوري 
مـــن ضـــرورة إحـــالل الســـالم يف البـــالد ، اجتهـــت حتـــركات احلكومـــة 
ــع  ــات مـ ــاوالت التفـــاوض وعقـــد االتفاقـ ــادة محـ ــة إلـــى إعـ االنتقاليـ
ولكنـــه  البشـــير  نظـــام  اليهـــا  اجتـــه  )والتـــي  املســـلحة  احلـــركات 
ــة  ــت احلكومـ ــركات(، وجنحـ ــذه احلـ ــب هـ ــتيعاب مطالـ ــل يف اسـ فشـ

جـــدول رقـــم )1( يوضـــح عـــدد اإلصابـــات بجائحـــة كورونـــا يف دول القـــرن اإلفريقـــي
اجلدول من تصميم الباحثة 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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نهًجـــا منظًمـــا ملعاجلـــة دعـــاوى ضحايـــا 11 ســـبتمبر املعلقـــة.  
قـــد  املســـاعدات  هـــذه  معظـــم  تكـــون  أن  املمكـــن  مـــن  وكان 
ـــة  ـــا برعاي ـــر عـــن التزامه ـــا تعب ـــة بالفعـــل ألنه ـــا اإلدارة األمريكي اقرته
التحـــول الدميقراطـــي يف الســـودان، وجتنـــب االنهيـــار املالـــي، وردع 
عـــودة احلكـــم العســـكري. إال أن إدارة ترامـــب تركـــت احلكومـــة 
االنتقاليـــة تواجـــه مزيـــد مـــن إحبـــاط الشـــعب الســـوداني، واســـتعد 
ــلطات  ــل السـ ــم تفعـ ــة إذا لـ ــة نهائيـ ــن صفقـ ــل لتأمـ ــش للتدخـ اجليـ
املدنيـــة ذلـــك. )يُحســـب لهـــم أن القـــادة املدنيـــن والعســـكرين يف 
الســـودان قـــد حافظـــوا إلـــى حـــد كبيـــر علـــى مناهجهـــم التكتيكيـــة 
املختلفـــة وأظهـــروا انضباًطـــا كبيـــرا يف صياغـــة موقـــف مشـــترك(، 
وفـــى املقابـــل قدمـــت احلكومـــة االنتقاليـــة تنـــازالت بقبولهـــا تطبيـــع 

ــرائيلي. ــان اإلسـ ــع الكيـ ــات مـ العالقـ

٣- املفاوضات بني شطري الصومال  
مـــن اهـــم التفاعـــالت التـــي شـــهدها عـــام 2020م، ســـعى العديـــد 
مـــن الشـــركاء اإلقليميـــن والدوليـــن للتقـــارب بـــن دولـــة الصومـــال 

ـــا(. ـــرف به ـــر املعت ـــال )غي ـــة أرض الصوم وجمهوري
  فقـــد حـــاول رئيـــس الـــوزراء اإلثيوبـــي آبـــي أحمـــد يف فبرايـــر 
2020م، إحيـــاء مســـار املفاوضـــات بـــن اجلانبـــن، ومتكـــن مـــن عقـــد 
اجتمـــاع غيـــر رســـمي بـــن الرئيـــس فرماجـــو ورئيـــس جمهوريـــة أرض 
ــدة  ــة املنعقـ ــة اإلفريقيـ ــال بيحـــي عبـــدي علـــى هامـــش القمـ الصومـ
يف أديـــس أبابـــا، ومت طـــرح مقتـــرح لقيـــام رئيـــس الصومـــال بزيـــارة 
عاصمـــة أرض الصومـــال هرجيســـا، علـــى غـــرار الزيـــارة التـــي قـــام 
ـــا يف منتصـــف 2018م، وأنهـــت القطيعـــة  ـــى إريتري ـــي أحمـــد إل بهـــا آب
ـــد رفضـــت اســـتقبال  ـــة. لكـــن حكومـــة صوماليالن ـــة -اإلريتري اإلثيوبي
الرئيـــس الصومالـــي قبـــل أن يعلـــن اعترافـــه بهـــا دولـــة مســـتقلة. 
ــع  ــات مـ ــراء أي محادثـ ــة إجـ ــد إمكانيـ ــس صوماليالنـ ــتبعد رئيـ واسـ
االعتـــراف  إلـــى  الدولـــي  املجتمـــع  ودعـــا  الصومالـــي،  الطـــرف 

باســـتقالل بـــالده.

وخـــالل الفتـــرة 14-18 يونيـــو 2020م، اســـتضافت جيبوتـــي 
جلســـة جديـــدة مـــن املباحثـــات بـــن اجلانبـــن مبشـــاركة رئيســـي 
ــي،  ــوزراء اإلثيوبـ ــس الـ ــي ورئيـ ــس اجليبوتـ ــور الرئيـ ــن، وحضـ البلديـ
احلكوميـــة  الهيئـــة  ورئيـــس  الصومـــال،  يف  األمريكـــي  والســـفير 
للتنميـــة )ايجـــاد(، وممثلـــن عـــن االحتـــاد األوروبـــي، إال أن هـــذه 
ــارب بـــن  ــق التقـ ــدة لتحقيـ ــن نتائـــج جديـ ــفر عـ ــم تسـ ــات لـ املفاوضـ

والكشـــف عـــن أســـهمها يف جميـــع الشـــركات العامـــة واخلاصـــة.
ويشـــمل النـــص وقـــف أي ضلـــوع لقـــوى األمـــن واالســـتخبارات 
يف االجتـــار غيـــر الشـــرعي للمـــوارد املعدنيـــة مبـــا فيهـــا النفـــط 
ــا  ــن خاللهـ ــن مـ ــة ميكـ ــق خطـ ــم وتطبيـ ــى رسـ ــة إلـ ــب. إضافـ والذهـ
للحكومـــة الســـودانية اســـترجاع أي ممتلـــكات أو أربـــاح للدولـــة مت 
حتويلهـــا حلـــزب املؤمتـــر الوطنـــي أو ألي مســـؤول فيـــه، كمـــا ينـــص 
املشـــروع علـــى ضـــرورة احملاســـبة علـــى جرائـــم انتهـــاكات حقـــوق 
ــة  ــة االنتقاليـ ــة وتهديـــد العمليـ ــوارد الطبيعيـ ــتغالل املـ ــان واسـ اإلنسـ

الدميقراطيـــة يف الســـودان.

ــدة  ــات املتحـ ــة الواليـ ــى قائمـ ــا علـ ــرين عاًمـ ــبعة وعشـ ــد سـ فبعـ
الراعيـــة لإلرهـــاب، أعلـــن الرئيـــس ترامـــب يف أكتوبـــر املاضـــي، عبـــر 
ــة  ــة راعيـ ــودان كدولـ ــة تصنيـــف السـ ــًرا إزالـ ــه مت أخيـ Twitter، أنـ

لإلرهـــاب.

وميثـــل هـــذا التحـــول مكســـًبا سياســـًيا كبيـــًرا للحكومـــة االنتقاليـــة 
ـــة  ـــث تعهـــدت هـــذه احلكوم ـــد اهلل حمـــدوك، حي ورئيـــس الـــوزراء عب
ـــة الســـودان مـــن القائمـــة وإعـــادة تشـــكيل  ـــا الســـلطة بإزال ـــذ توليه من
عالقـــة البـــالدة مـــع كل دول العالـــم. وهـــذا القـــرار يوفـــر للحكومـــة 
بعـــض الوقـــت إلعـــادة تنظيـــم بيتهـــا االقتصـــادي والوفـــاء بوعدهـــا. 
وخاصـــة مـــع جتـــاوز معـــدل التضخـــم 200 % وانخفـــاض اجلنيـــه 
الســـوداني إلـــى 262 مقابـــل الـــدوالر )انخفاًضـــا مـــن 82 عندمـــا 
ــة املدنيـــة الســـلطة(، فـــإن االقتصـــاد الســـوداني يف  تولـــت احلكومـ
حالـــة انهيـــار. حيـــث تنتظـــر الســـودان الكثيـــر مـــن الوعـــود األمريكيـــة 
مـــن مســـاعدات تنمويـــة وإنســـانية إضافيـــة تزيـــد قيمتهـــا علـــى مئـــات 
املاليـــن مـــن مســـتويات املســـاعدات احلاليـــة هـــذا فضـــاًل عـــن تعهـــد 
واشـــنطن بإشـــراك البنـــك الدولـــي وصنـــدوق النقـــد الدولـــي لدعـــم 
وتســـريع املناقشـــات بشـــأن إعـــادة هيكلـــة الديـــن اخلارجـــي للســـودان 
ــن  ــارات دوالر مـ ــن 3 مليـ ــر مـ ــة أكثـ ــار دوالر، وتصفيـ ــغ 65 مليـ البالـ
املتأخـــرات، وخلـــق مســـار لتخفيـــف الديـــون يف إطـــار مبـــادرة البلـــدان 
الفقيـــرة املثقلـــة بالديـــون؛ مـــع  تخصيصـــات يف موازنـــة 2021م، 
ــودان،  ــون للسـ ــاء الديـ ــف أعبـ ــن تخفيـ ــدة مـ ــات املتحـ ــة الواليـ حلصـ
والتـــي مـــن احملتمـــل أن تزيـــد تكلفتهـــا عـــن 300 مليـــون دوالر؛ وكذلـــك  
شـــطب الســـودان مـــن قائمـــة املمنوعـــن مـــن الســـفر واملشـــاركة مـــع 
الكوجنـــرس بشـــأن تشـــريع الســـالم القانونـــي للســـودان والـــذي مـــن 
ـــا اإلرهـــاب ويوفـــر  ـــات ضـــده مـــن ضحاي شـــأنه أن يحســـم يف املطالب

تداعيـــات  إىل  "التيجـــراى"  مواجهـــة  يتجـــاوز  اإلثيوبـــي  الصـــراع      

ـــة ـــيناريوهات كارثي ـــق لس ـــح الطري ـــة وتفت ـــالم والتنمي ـــىل الس ـــرة ع خطي

مقالمقال
ملف العددملف العدد



85 ينايـــــــــــر
157العــدد

2021 www.araa.sa

اجلانبـــن وحتقيـــق االعتـــراف بجمهوريـــة أرض الصومـــال، ولكـــن 
اتفقـــت الدولتـــان علـــى مناقشـــة القضايـــا العالقـــة بينهمـــا وتشـــكيل 

ــا. ــذه القضايـ ــة هـ ــان ملعاجلـ جلـ

رابًعا -مستقبل التحوالت يف القرن اإلفريقي 
تواجـــه منطقـــة القـــرن اإلفريقـــي العديـــد مـــن التحديـــات والتهديـــدات 
ـــا يف  ـــة دوله ـــا غالبي ـــي منه ـــي تعان ـــف الت ـــة الضع ـــن حال ـــع م ـــي تنب الت
ظـــل اســـتمرار عوامـــل عـــدم االســـتقرار الداخلـــي وكذلـــك اإلقليمـــي، 
والتـــي ســـاهمت يف عجـــز دولهـــا عـــن االســـتخدام األمثـــل لثرواتهـــا 
الطبيعيـــة وكذلـــك موقعهـــا اجلغـــرايف حيـــث تطـــل هـــذه الـــدول 
)ماعـــدا إثيوبيـــا وجنـــوب الســـودان( علـــى ممـــر مائـــي مـــن أهـــم 
ــة. ــة والدوليـ ــارة اإلقليميـ ــبة لألمـــن والتجـ ــة بالنسـ املمـــرات احليويـ

ــي خـــالل  ــرن اإلفريقـ ــة القـ ــهدتها منطقـ ــي شـ ــداث التـ ــع األحـ وتدفـ
عـــام 2020م، إلـــى الواجهـــة العديـــد مـــن الســـيناريوهات املســـتقبلية 
التـــي جتمـــع بـــن األمـــل يف حتقيـــق االســـتقرار يف اإلقليـــم واملخـــاوف 
مـــن اســـتمرار الصراعـــات واإلرهـــاب مبـــا يزيـــد مـــن األعبـــاء التـــي 

تتحملهـــا شـــعوب هـــذه املنطقـــة.
ومـــن أهـــم الســـيناريوهات التـــي ميكـــن استشـــرافها خـــالل 

العـــام القـــادم: 

1-استعادة االستقرار يف إثيوبيا 
العقديـــن  خـــالل  إثيوبيـــا  لعبتـــه  الـــذي  الـــدور  إطـــار  يف 
األخيريـــن يف إقليـــم شـــرق إفريقيـــا وحمايتهـــا وتنفيذهـــا للمصالـــح 
واالســـتراتيجيات األمريكيـــة يف هـــذا اإلقليـــم، لـــن تتـــرك اإلدارة 
ـــق التفـــكك أو الفوضـــى.  ـــا تســـير يف طري ـــدة إثيوبي ـــة اجلدي األمريكي
ولذلـــك فمـــن املتوقـــع أن تعمـــل واشـــنطن ومبســـاندة بعـــض الشـــركاء 
ـــى إجـــراء عـــدد  ـــي عل ـــوزراء اإلثيوب ـــس ال ـــاع رئي ـــى اقن ـــن عل اإلقليمي
مـــن اإلصالحـــات الداخليـــة الســـتيعاب الغضـــب الشـــعبي، وكذلـــك 
للحـــد مـــن تأثيـــرات احلـــرب يف إقليـــم التيجـــراى علـــى الـــدول 

املجـــاورة.

٢- استمرار التهديدات اإلرهابية خالل العام القادم 
علـــى الرغـــم مـــن مـــرور أكثـــر مـــن عقـــد علـــى بـــروز وتصاعـــد 
ــرق  ــم شـ ــي وإقليـ ــرن اإلفريقـ ــة القـ ــة يف منطقـ ــدات اإلرهابيـ التهديـ
إفريقيـــا، إال أن اجلهـــود الوطنيـــة واإلقليميـــة والدوليـــة ملكافحـــة 
اإلرهـــاب ال تـــزال حتتـــاج إلـــى مزيـــد مـــن التطويـــر وعـــدم التركيـــز 

علـــى األدوات العســـكرية دون غيرهـــا مـــن األدوات للحـــد مـــن أنشـــطة 
احلـــركات اإلرهابيـــة.

كمـــا أن املشـــكالت االقتصاديـــة والسياســـية التـــي تعانـــي منهـــا 
غالبيـــة دول اإلقليـــم تزيـــد مـــن قـــدرات احلـــركات اإلرهابيـــة وخاصـــة 
حركـــة شـــباب املجاهديـــن مـــن خـــالل عمليـــات التجنيـــد والتدريـــب 
والتمويـــل الذاتـــي والســـيطرة املكانيـــة علـــى أراٍض واســـعة خاصـــة 
يف الصومـــال التـــي ال تـــزال تعانـــي مـــن فقـــدان احلكومـــة املركزيـــة 

القـــدرة علـــى الســـيطرة علـــى كامـــل إقليـــم الدولـــة. 

وتنتظـــر القـــرن اإلفريقـــي أحـــداث كبيـــرة خـــالل عـــام 2021م، 
ـــال  ـــن الصوم ـــي لالنســـحاب م ـــوات االحتـــاد اإلفريق ـــث تســـتعد ق حي
لتتـــرك مهـــام حفـــظ االمـــن واالســـتقرار لألجهـــزة العســـكرية واألمنيـــة 
الصوماليـــة التـــي ال تـــزال يف طـــور التشـــكيل والتدريـــب، وكذلـــك مـــن 
املتوقـــع انســـحاب القـــوات األمريكيـــة التـــي تســـتقر يف الصومـــال 
ــادة  ــباب، وإعـ ــة الشـ ــة حركـ ــة يف مواجهـ ــة الصوماليـ ــم احلكومـ لدعـ
متوضعهـــا يف احـــدى الـــدول املجـــاورة للصومـــال مثـــل كينيـــا أو 

إثيوبيـــا. 

٣-االنتخابات الصومالية 
كمـــا ينتظـــر الصومـــال حتدًيـــا جديـــًدا يحمـــل توقعـــات ومخـــاوف 
ـــة التـــي لـــم تصـــل إلـــى  مـــن تزايـــد التوتـــرات الداخليـــة يف هـــذه الدول
مرحلـــة االســـتقرار منـــذ مـــا يقـــرب مـــن ثالثـــة عقـــود ، حيـــث تبـــرز 
العديـــد مـــن اخلالفـــات بـــن احلكومـــة الفيدراليـــة واملعارضـــة يف 
بعـــض الواليـــات الصوماليـــة، حـــول إجـــراءات وتشـــكيل مفوضيـــة 
ـــر 2021م، كمـــا يتهـــم البعـــض  ـــات املزمـــع إجراؤهـــا يف فبراي االنتخاب
ــد  ــتمرار فهـ ــل اسـ ــر يف ظـ ــع قطـ ــارب مـ ــة بالتقـ ــة الفيدراليـ احلكومـ
ياســـن )مراســـل قنـــاة اجلزيـــرة يف مقديشـــيو( يف منصبـــه كرئيـــس 
للمخابـــرات الصوماليـــة، كمـــا يتوقـــع البعـــض اآلخـــر أن يتـــم تزويـــر 
االنتخابـــات ممـــا قـــد يفتـــح الطريـــق أمـــام اخلالفـــات واألزمـــات يف 

البـــالد.   

ـــرات  ـــل مؤش ـــراى تحم ـــد التيج ـــي ض ـــش اإلثيوب ـــا للجي ـــاندة إرتري      مس

خطيـــرة عـــىل العالقـــات بيـــن العرقيـــات والـــدول يف القـــرن اإلفريقـــي

* خبرية الشؤون اإلفريقية مبركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية – القاهرة
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الالتينيــة وأمريــكا  الخليــج  دول  بــني  املبــادالت  ترفــع  قطاعــات   4

الالتينية  وأمريكا  الخليج  بين  التجارة  زيادة 
يتطلب مشاركة مراكز األبحاث والقطاع الخاص
ــن أعضــاء  ــى العالقــات ب ــا املســتجد عل ــروس كورون ــة جلائحــة في ــار االقتصادي ــال نظــرة عامــة حــول اآلث ــدم هــذا املق يُق
مجلــس التعــاون اخلليجــي ودول أمريــكا الالتينيــة. كمــا يُقــدم بعــد ذلــك بعــض األفــكار املنصبــة علــى تقييــم تلــك العالقــات 
ــا  ــى التوســع االقتصــادي الكامــل يف كلت ــة وصــوالً إل ــرة االنتقالي ــدة خــالل الفت ــرح اســتراتيجية جدي يف عــام 2021م، ويقت

ــدة للنمــو املشــترك. ــا واستكشــاف ســبل جدي ــة نوعًي ــر العالقــات االقتصادي املنطقتــن لتطوي

د. ألبيرتو فوهريج

2020: كوفيد-19 وآثاره
لقد تسبب الوباء يف حدوث انتكاسات غير مسبوقة يف حركة النمو. 
وعانى االقتصاد العاملي من خسائر هائلة خالل عام 2020م، حيث 
 %7.2 بنسبة  الالتينية  أمريكا  لدول  االقتصادي  النشاط  انخفض 
خالل عام 2020م. ومن املتوقع أن يتقلص االقتصاد البرازيلي بنسبة 
التوريد. كما  8% بسبب اإلغالق وتراجع االستثمار وتعطل سالسل 
التمويل  يتوقع أن ينكمش االقتصاد املكسيكي، املتضرر من شروط 
والقيود  السياحة،  حركة  وتوقف  النفط،  أسعار  وهبوط  الصارمة، 
املفروضة على التنقل، بنسبة 7.5%، ويف األرجنتن، يُتوقع أن يتراجع 
النشاط االقتصادي بنسبة 7.3%، بسبب إجراءات التخفيف الصارمة، 
اجلارية  الديون  مفاوضات  وتأثيرات  اخلارجي،  الطلب  وانخفاض 

)البنك الدولي، آفاق االقتصاد العاملي لعام 2020(.
ويف العديد من البلدان املصدرة للنفط، سيتعرض النمو إلى تقييد 
ملحوظ بسبب سياسة خفض إنتاج النفط. ومن املتوقع أن يتقلص 
الناجت احمللي اإلجمالي يف دول مجلس التعاون اخلليجي بنسبة %4.1، 
املتعلقة  اليقن  النفط وحالة عدم  كما سيؤثر االنخفاض يف أسعار 
بفيروس كورونا كوفيد-19، بالنشاط غير النفطي. ولذلك، يُتوقع أن 
بنسبة 0.8% يف  النفط  النشاط االقتصادي بن مستوردي  ينكمش 
عام 2020م، مع تراجع حركة السياحة ومعدالت الصادرات )البنك 

الدولي، آفاق االقتصاد العاملي لعام 2020(.
ومع ذلك، شهد هذا العام وجود عدم جتانس ملحوظ يف سلوك عدد 
من القطاعات االقتصادية املختلفة. فقد ازدهرت التجارة اإللكترونية 
ومعها الشركات التي كانت مجهزة بشكل أفضل لزيادة إمداداتها. ويف 
الوقت نفسه، شهد هذا العام زيادة كبيرة يف استهالك منتجات وأنشطة 

محددة، بينما انخفض استهالك مجموعة كبيرة من املنتجات. وبعد 
انكماش الناجت احمللي اإلجمالي يف الربع األول، بدأت الصن بالفعل 
يف زيادة إنتاجها االقتصادي بشكل مضطرد. ونتيجة لذلك، ارتفعت 
أسعار بعض املواد اخلام والسلع لصالح اقتصادات أمريكا الالتينية 

خالل الربع الرابع.
وعالوة على ذلك، مت إبرام عدد ضخم من الصفقات وإجراء املفاوضات 
وعقد املؤمترات واالجتماعات عن بعد. ويف املستقبل، ستصبح هذه 
التغييرات روتينية، وستظل سمة من سمات "الوضع الطبيعي اجلديد". 
وهذا النمط اجلديد من التفاعل أدى إلى تبسيط التبادل التجاري 
التأكيد على  فيها  التي مت  تلك احلاالت  املناطق، وال سيما يف  بن 
االختالفات اجلغرافية والثقافية كأسباب لتقليص االتصال. وال شك 
جديدة  فرًصا  ستوفر  األعمال  ملمارسة  اجلديدة  الوسائل  هذه  أن 

للتبادل التجاري بن دول اخلليج وأمريكا الالتينية.
وباختصار، كان عام 2020م، حتدًيا كبيًرا لالقتصاد العاملي، لكنه يف 
الوقت نفسه قدم رؤى وفرًصا جديدة ألولئك الذين أظهروا القدرة 

على استيعاب التغييرات اجلارية والتكيف معها بسرعة وسهولة.

عام 2021
ال يزال عام 2021م، يبدو غير واضح من حيث االنتعاش االقتصادي. 
وعالوة على ذلك، فإن وتيرة االنتعاش قد تختلف اختالًفا كبيًرا من 
بلد إلى آخر ومن قطاع إلى قطاع، وسيحدد نوع االنتعاش، سواء كان 
على شكل: حرف V أو على شكل حرف W،  أو انتعاش تدريجي، 

مصير التبادالت التجارية بن املنطقتن.
ووفًقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب على النفط سوف ينتعش 
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ولكن بشكل أبطأ مما كان متوقًعا خالل عام 2021م، بسبب انخفاض 
وتيرة االنتعاش يف صناعة الطيران، نظًرا للتحديات املوجودة بسبب 
بإعطاء  البلدان  من  كبير  عدد  يقوم  وحتى  كورونا.  فيروس  جائحة 
اللقاح إلى قطاعات من السكان، قد تستمر إجراءات إغالق احلدود 

وقيود السفر سارية حتى العام املقبل. 
الدولي  النقد  صندوق  من  الصادرة  السابقة  العقود  بيانات  وتُظهر 
ارتباًطا إيجابًيا بن أسعار النفط املرتفعة وتوسع األعمال التجارية 

للتجارة  واملعتدل  التدريجي  االنتعاش  يُعد  وبالتالي،  املنطقتن،  بن 
واالستثمار هو السيناريو األكثر ترجيًحا.

وقد نفذت دول اخلليج وأمريكا الالتينية سلسلة من املبادرات على 
مدى العقد املاضي مبا يف ذلك إبرام عدد كبير من اتفاقيات االزدواج 
اخلدمات  يف  التحسينات  جانب  إلى  االستثمار  وحماية  الضريبي 
اللوجستية واالتصال، األمر الذي سيوفر قناة حيوية إلعادة تأسيس 

التجارة واالستثمار بشكل أسرع.

     انخفـــض النشـــاط االقتصـــادي ألمريـــكا الالتينيـــة 7.2% ونصيـــب 

البرازيل 8% والمكســـيك 7.5% واألرجنتين 7.3% بســـبب اإلجراءات الصارمة
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     ازدهـــرت التجـــارة اإللكترونيـــة عـــام 2020 مـــع زيـــادة يف اســـتهالك 

ــام ــواد الخـ ــض المـ ــعار بعـ ــت أسـ ــددة وارتفعـ ــطة محـ ــات وأنشـ منتجـ
إن األمر ال يتعلق فقط بالتحرك مرة أخرى، بل النهوض بشكل أفضل: 

استراتيجية شاملة لتحسن العالقات بن اخلليج وأمريكا الالتينية
إذا كانت التوقعات االقتصادية صحيحة، ولم يشهد االقتصاد العاملي 
انتعاًشا على شكل حرف V يزيد من أسعار النفط بشكل كبير، فإن 
دول  بن  االقتصادية  للعالقات  انتقالًيا  عاًما  سيكون  2021م،  عام 
اخلليج وأمريكا الالتينية. وقد تُتيح هذه الفترة الصعبة فرصة لتطوير 
استراتيجية متعمقة للتنويع االقتصادي، تربط كال املنطقتن بأساليب 

جديدة وغير مسبوقة.

النوعي  للتغيير  املوجهة  والشاملة  املبتكرة  االستراتيجية  تتطلب 
للتبادل بن دول مجلس التعاون اخلليجي وأمريكا الالتينية مشاركة 
القطاع اخلاص واملسؤولن احلكومين  البحثية وأعضاء  املؤسسات 
يف كال املنطقتن، بحيث يتم جتميع املعلومات واخلبرات يف مشروع 
واحد. وتتطلب هذه املهمة املشتركة أبعاًدا مختلفة للتحليل من حيث: 
فهم األبعاد التكميلية يف قطاعات اقتصادية محددة، وتقييم الفرص 
التفصيلية لالستثمار األجنبي املباشر، وكذلك حتليل السوق ملنتجات 
محددة تُظهر إمكانية النمو. ويهدف املشروع املصمم بهذه الطريقة 
إلى توفير بديل لآلليات الكالسيكية للمعارض وتبادل زيارات الوفود 
لروابط  يؤسس  الذي  األمر  واخلاص،  العام  القطاعن  بن  الثنائية 

جديدة بن هذه البلدان.

تعمالن  اللتن  املنطقتن  يف  الفاعلة  الرئيسية  اجلهات  مشاركة  إن 
إلى  تؤدي  اجلانب،  أحادية  النظر  وجهات  تقليل  وبالتالي  سوًيا، 
حتسن احتماالت حتقيق املنفعة املتبادلة يف مجاالت التعاون املشتركة 
واملشروعات واملنتجات اجلديدة. وعالوة على ذلك، فإن النتائج التي 
مت التوصل إليها، حتتاج إلى دمج مقترحات الطرفن يف سياسات تعزز 

التنمية احمللية احملددة التي ينتهجها كل بلد مشارك، كشرط مسبق.
وللوهلة األولى، هناك أربعة قطاعات اقتصادية محددة على األقل 
تعتبر  أو  للتبادل  مجاالت جديدة  إلى  للتطور  كبيرة  إمكانات  تُظهر 

مجاالت ناضجة بالفعل قد ينمو فيها حجم التبادل بشكل كبير.
وتُعتبر الطاقة مثال واضح على التبادل بن الطرفن؛ إذ متتلك دول 
مجلس التعاون اخلليجي قطاع النفط األكثر تقدًما يف العالم، بينما 
واألرجنتن وغويانا  البرازيل  الالتينية مثل  أمريكا  بدأت بعض دول 
واملكسيك يف تطوير احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الصخري 
والبحري. ولذلك، قد تكون مشاريع االستثمار األجنبي املباشر من 
املنبع  مشاريع  يف  السيادية  الثروة  وصناديق  اخلليجية  الشركات 
واملصب احملددة مفيدة للطرفن. وباإلضافة إلى ذلك، قد تعمل دول 
بها إلنتاج وتوزيع  القيمة اخلاصة  املنطقتن على دمج سالسل  كال 

الغاز الطبيعي املسال على الصعيد العاملي.

بإمكانات  يتمتع  اقتصادي  قطاع  على  آخر  كمثال  الزراعة  وتأتي 
هائلة. ففي املقام األول، يتم تعزيز التبادل بن الطرفن من خالل 
اللحوم  مثل  اخلليج:  ألسواق  اجلودة  عالية  محددة  منتجات  تطوير 
احلالل ومنتجات األلبان، وكذلك السلع العضوية. وبعد ذلك، تُعزز 
الدولية  البورصات  يف  املدرجة  الزراعية  الشركات  يف  االستثمارات 
استراتيجية اخلليج لتأمن إمدادات غذائية وزراعية متنوعة وعالية 

اجلودة.

إن صادرات اخلدمات هي أكثر القطاعات ديناميكية يف االقتصادات 
البرازيل واملكسيك واألرجنتن هي  الالتينية. وتعد  بأمريكا  الكبرى 
اجلهات الفاعلة الرئيسية بصادراتها السنوية التي تبلغ 35 و30 و15 

مليار دوالر سنوًيا على الترتيب. 
ومتتلك هذه الدول موارد بشرية عالية اجلودة بتكلفة منخفضة نسبًيا. 
يف نفس الوقت تعتمد دول مجلس التعاون اخلليجي على عدد كبير من 
اخلدمات واألنشطة االستشارية التي يتم استيرادها أو تقدميها من 
قبل الوافدين. وقد تؤدي استراتيجية التنويع يف هذا املجال إلى تغيير 
إمداد اخلدمات بشكل أفضل، ويف نفس الوقت تقليل النفقات يف دول 
مجلس التعاون اخلليجي دون وقوع خسائر يف اجلودة. وعالوة على 
ذلك، قد تُعزز التجربة التي تقدمها جائحة فيروس كورونا من حيث 
ممارسة بعض األنشطة عن بعد املشاريع اجلديدة يف قطاع اخلدمات 

بن املنطقتن.

وتعد السياحة هي املجال الرابع للتبادل بن الطرفن، فقد استثمرت 
طورت  إذ  األجانب؛  الزوار  عدد  لزيادة  مواردهما  املنطقتن  كلتا 
دول اخلليج من بعض املرافق لتظهر بشكل أكثر رقًيا، ووسعت دول 
أمريكا الالتينية البنية التحتية اجلديدة يف السياحة الطبيعية والبولو 
واجلولف وشواطئها الفريدة. وعالوة على ذلك، تلقت أمريكا الالتينية 
كبيرة من شركات خليجية يف  استثمارات  املاضي  العقد  على مدى 

فنادق فاخرة، حيث قدمت الدفعة األولى للتبادل يف هذه الصناعة.
وباختصار، ميكن للنهج اجلديد واملجاالت اجلديدة للتجارة واالستثمار 
أن جتعل من هذه الفترة االنتقالية فرصة ملرحلة جديدة يف العالقات 

االقتصادية بن دول مجلس التعاون اخلليجي وأمريكا الالتينية.

ـ  ــ األرجنتنيـ  * مدير مركز السياسات االسرتاتيجية والشؤون العاملية بجامعة سان أندريهـ 

حاصل عى دكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة أكسفورد. 
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واآلفــاق الحصــاد  إفريقيــا:  شــمال  دول  مــع  الخليجيــة  العالقــات 

التحديات تستوجب تفعيل دبلوماسية القمة 
النفط لتجاوز صدمة  الجائر والسعودية  بين 
رغــم متيــز البيئــة الدوليــة يف ســنة 2020 م، باســتمرار جائحــة كوفيــد 19- التــي انعكســت ســلًبا علــى درجــة الترابــط 
والتعــاون الدولــي يف كل املجــاالت، الدبلوماســية، االجتماعيــة واالقتصاديــة، الســيما االنخفــاض احملســوس يف تدفــق 
االســتثمارات وحجــم التبــادالت التجاريــة، والتوقــف الشــامل حلركيــة التنقــالت البريــة واجلويــة، فــإن اســتمرارية بنــاء 
الشــراكات االســتراتيجية بــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ودول شــمال إفريقيــا اتســمت بنفــس االجتــاه فيمــا يخــص منــط 
التفاعــالت، حيــث تتعاطــى الكتلــة اخلليجيــة يف تعاونهــا مــع دول شــمال إفريقيــا األربــع، ليبيــا، تونــس، اجلزائــر واملغــرب، 
كمجموعــة متكاملــة ومجزئــة يف الوقــت ذاتــه، مــع ضــرورة التمييــز بــن اتفاقيــات مجلــس التعــاون اخلليجــي واالتفاقيــات 

ــا، ــاون اخلليجــي ودول شــمال إفريقي ــس التع ــة القائمــة بــن دول مجل الثنائي

د.مصطفى صايج

التعاون  بدول مجلس  التي جتمعها  املغربية  اململكة  ترتب  حيث 
األولى من حيث  الدرجة  متميزة يف  استراتيجية  اخلليجي عالقات 
النوعية واملكانة مقارنة مبجموع دول شمال إفريقيا، لدوافع سياسية 
وأمنية، ارتبطت أساًسا يف السنوات العشر  األخيرة مبحاولة التكيف 
مع االضطرابات السياسية واالجتماعية التي صاحبت موجة الربيع 
العربي، بينما ترتبط باقي دول شمال إفريقيا يف اجتاهها العام بدول 
مجلس التعاون اخلليجي بعالقات تعاون وشراكات استراتيجية ثنائية، 
التفاعالت  استمرارية  2020م،  سنة  أن منيز يف  كذلك  وهنا ميكن 
العربية  اململكة  الكتلة اخلليجية،  داخل  ديناميكية  األكثر  الدول  بن 
التعاون  يخص  فيما  وقطر،  املتحدة  العربية  اإلمارات  السعودية، 
والتبادالت مع دول شمال إفريقيا، مبا فيها السلوك غير املوحد داخل 
الليبي،  النزاع  جتاه  املتبناة  القرارات  يخص  فيما  اخلليجية  الكتلة 
التحالف  قائًما يف مواجهة  القطري-التركي  بقي االصطفاف  حيث 
جهة  طرف  كل  دعم  يف  بالتحديد  يتضح  الذي  اإلماراتي-املصري، 
داخل اللعبة السياسية-األمنية الليبية بن حكومة الوفاق بقيادة فائز 
السراج واجليش الوطني الليبي الذي يقوده املشير خليفة حفتر، مع 
تبني خيارات سياسية وأمنية متناقضة ملخرجات النزاع الليبي.  وعليه، 
فإن املستقبل املنظور لسنة 2021م، أو املتوسط إلى غاية سنة 2030م، 
يف اجتاهاته الثقيلة، يؤشر على أن دول شمال إفريقيا يف عالقاتها 
مع دول مجلس التعاون اخلليجي ستبقى تتأثر سلًبا أو إيجاًبا، حسب 
درجة التماسك من عدمه داخل مجلس التعاون اخلليجي، السيما يف 

التالي:  الترتيب  امللفات اجليوسياسية األربعة األساسية، وهي على 
أوالً، النزاع اخلليجي-القطري واجتاهاته املستقبلية، ثانًيا، كيفية إدارة 
لتسوية  العربية  املبادرة  ومستقبل  العربي-اإلسرائيلي  التطبيع  ملف 
للنزاع اجليوسياسي  املستقبلية  اإلدارة  وثالًثا،  الفلسطينية،  القضية 
الغربية  الصحراء  النزاع يف قضية  وأخيًرا، تصاعد  رابًعا  ليبيا،  يف 
وانعكاساته على مستقبل التعاون اخلليجي مع دول شمال إفريقيا وال 

سيما العالقات اجلزائرية-املغربية.  

إذا كانت الديناميكية التعاونية تبرز يف مجموع الزيارات الرسمية 
املستوى  على  أو  والرؤساء،  امللوك  القادة،  بلقاء  املستوى  الرفيعة 
الدبلوماسي، وزراء اخلارجية والسفراء، أو على املستوى التقني ملجموع 
اخلبراء، وما تنتجه من اتفاقيات متنوعة للتعاون املالي، االقتصادي، 
التجاري واألمني السياسي، فإن يف الوقت ذاته، التنافس داخل مجلس 
التعاون اخلليجي يف عقد االتفاقيات والصفقات ذات الطابع املالي 
واالستثماري قد برزت يف فترة ما بعد األزمة اخلليجية باألخص، ما 
بن اإلمارات العربية املتحدة وقطر، حيث انعكست على دول شمال 
إفريقيا، السيما يف تونس واملغرب، سياسًيا واقتصاديا، وعلى النزاع 
الليبي أمنًيا واستراتيجيا، وهو ما سنوضحه يف العالقات القائمة بن 
دول مجلس التعاون اخلليجي ودول شمال إفريقيا بالتركيز على دولتي 
القلب اجلزائر واملغرب، رصًدا لسنة 2020م، واستشراًفا ملا هو آت يف 

املستقبل املنظور 2021 واملتوسط 2030م. 
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أوال: العالقات بين مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
متيزت العالقات بن مجلس التعاون اخلليجي واململكة املغربية يف 
سنة 2020م، بتجسيد التوافق االستراتيجي-األمني الذي تكرس يف 
فترة ما بعد اضطرابات الربيع العربي ) 2011-2020م(، حيث ترتبط  
مت  اخلليجي  التعاون  مجلس  مع  استراتيجي  تعاون  باتفاق  الرباط 
توقيعه يف الرياض يف سنة   2012م، ويتضمن ميادين التعاون املختلفة، 
السياسية األمنية، االقتصادية، االستثمار والسياحة، والتعاون العلمي 
املغربية  اململكة  الدعوة النضمام  والثقايف، ولقد سبق أن مت توجيه 
ملجلس التعاون اخلليجي إلى جانب اململكة األردنية الهاشمية، انطالًقا 

كما جاء يف بيان قمة الرياض يف شهر مايو 2011م، "من وشائج القرب 
واملصير املشترك ووحدة الهدف وتوطيًدا للروابط والعالقات الوثيقة 
القائمة" واقتناًعا كذلك، بالتشابه بن دول مجلس التعاون اخلليجي 
واملغرب من حيث طبيعة األنظمة السياسية املتماثلة. ولقد أضحى 
هذا التعاون مكرًسا يف معظم بيانات مجلس التعاون اخلليجي وهو 
ما مت جتسيده يف البيان اخلتامي للقمة األربعن لدول مجلس التعاون 
اخلليجي يف الرياض يف شهر ديسمبر 2019م، حيث دعا املجلس إلى 

تعزيز الشراكات االستراتيجية القائمة مع اململكة املغربية.

     اتجـــاه العالقـــات بيـــن شـــمال إفريقيـــا ودول الخليـــج تتأثـــر بدرجـــة التماســـك 

ـــع ـــية األرب ـــات الجيوسياس ـــة يف الملف ـــاون خاص ـــس التع ـــل مجل ـــه داخ ـــن عدم م

مقالمقال
ملف العددملف العدد



91 ينايـــــــــــر
157العــدد

2021 www.araa.sa

من بن مضامن التعاون االستراتيجي اخلليجي-املغربي املتعددة، 
نذكر أهمها، توطيد الشراكة االقتصادية والتجارية، حيث يتراوح حجم 
التبادل التجاري بن دول اخلليج واملغرب ثالثة مليارات دوالر سنوًيا، 
تتقدم اململكة العربية السعودية كأول شريك جتاري عربي إسالمي 
مبا توفره من أمن طاقوي للمغرب فضاًل عن االستثمارات املتنوعة، 
يف مجاالت السياحة، العقارات والبنوك، بينما حتتل اإلمارات مكانة 
أول مستثمر عربي يف املغرب، وتقدر حجم االستثمارات اخلليجية 
مبا يقارب ربع االستثمارات األجنبية املباشرة، إال أنه يجب أن نشير 
إلى أن تبعية دول شمال إفريقيا لالحتاد األوروبي ال تزال قائمة فيما 
يخص التبادل التجاري وحجم االستثمارات، حيث يستحوذ االحتاد 
األوروبي على ما يزيد عن 60 % من إجمالي حجم التبادالت التجارية 
للمغرب كما بلغت نسبة االستثمارات األوروبية يف سنة 2019م، أكثر 

من 70 % من إجمالي االستثمارات األجنبية املباشرة.  

التعاون  مجلس  فإن  واألمني،  العسكري  التعاون  مجال  يف  أما 
اخلليجي يتقاسم مع املغرب توحيد اإلدراك األمني لطبيعة التهديدات 
حيث  اإليراني،  اخلطر  يف حتديد  السيما  األبعاد،  املتعددة  األمنية 
2018م،  مايو  يف  إيران  مع  الدبلوماسية  عالقاتها  املغرب  قطعت 
تناغًما مع االستراتيجية اخلليجية يف مواجهة التمدد اجليوسياسي 
اإليراني يف املنطقة العربية، كما تشترك يف آليات مكافحة اإلرهاب، 
حيث انضمت املغرب للتحالف اخلليجي الدولي حملاربة داعش، كما 
من  اليمن  احلوثين يف  مواجهة  اخلليجي يف  التكتل  إلى  انضممت 
أجل استرجاع السيادة للحكومة اليمنية الشرعية. لكن هذا التوافق 
درجة متاسكه  اختبار يف  بفترة  مر  اخلليجي-املغربي  االستراتيجي 
التحالف  من  املغربي  واالنسحاب  اخلليجي-القطري  النزاع  بسبب 
ضد احلوثين، بقيت آثاره يف سنة 2020م، وإن كانت درجة حدته قد 
خفت بإعادة صياغة السلوك املغربي جتاه النزاع اخلليجي-القطري، 
من خالل إعادة ترتيب أولوياتها ومصاحلها القومية ضمن التقارب 
اإلماراتي. حيث وصل الصدام الدبلوماسي بن البلدين إلى سحب 
السفراء بسبب التقارب املغربي-القطري وتناقض الرؤى فيما يتعلق 
بالقضايا النزاعية احليوية، اليمن، سوريا وليبيا، وكان من دوافع إعادة 
صياغة األولويات املغربية رغم العالقات املصلحية التي تربط قطر 
باملغرب من حيث حجم االستثمارات يف القطاعات احليوية للتنمية 
املغربية، مثل السياحة، العقارات واالستفادة من املنح، حيث أصدرت 
اخلزينة العامة املغربية تقريًرا يبن مدى التزام دول مجلس التعاون 
اخلليجي بتعهدات احلزمة املالية التي تقدمت بها سنة 2012م، والتي 
قدرت بخمسة مليارات دوالر، لم تدفع بالكامل إال الكويت وقطر، هذه 
األخيرة التي قدمت منحة بقيمة 1.25 مليار دوالر، إال أن االرتباطات 
املصلحية واألمنية للرباط مع أبو ظبي رجحت الكفة لصالح اإلمارات، 
التي استفادت منها املغرب بشكل أساسي يف نهاية 2020م، مع النزاع 

يف الصحراء الغربية حيث كانت أول دولة عربية وخليجية تعلن فتح 
قنصلية مبدينة العيون الصحراوية قبل أن تلتحق بها البحرين، مما 
جعل املغرب يعيد إحياء الشراكات األمنية املتقدمة مع دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ال سيما يف مجاالت الدعم االستخباراتي والعسكري 
يتعلق  فيما  البلدين  بن  اجلليد  ذاب  وبذلك  البلدين،  بن  املتبادل 
باخلالفات التي كانت قائمة حول املسألة اليمينة، واملوقف املغربي 
الغضب  ورقة  طي  إليها  يضاف  -القطري،  اخلليجي  النزاع  جتاه 
املغربي الرسمي والشعبي فيما يتعلق بالتصويت اإلماراتي ضد ترشح 

املغرب لتنظيم بطولة كأس العالم لسنة 2026م.

وقضية  العربي-اإلسرائيلي  التطبيع  قضية  من  كل  وستبقى 
الصحراء الغربية أكثر حضوًرا يف سنة 2021 م، بالنسبة للعالقات 
اإلماراتي- التوافق  ميثل  حيث  إفريقيا،  شمال  دول  مع  اخلليجية 
املغربي بدرجة أساسية إعادة إحياء القضيتن العالقتن، قضية بعث 
التطبيع  عن  املترتبة  والنتائج  اإلسرائيلية-الفلسطينية  املفاوضات 
اخلليجي والتساؤل عن مستقبل املبادرة العربية املطروحة على طاولة 
اجلامعة العربية منذ 2002م، مع ترقب كيفية التعامل املغربي مستقباًل 
مع املفاوضات املجمدة مع جبهة البوليزاريو، وصدام اإلرادات القائم 
احلكم  بخيار  التمسك  من خالل  الواقع  لألمر  املغرب  تكريس  بن 
الذاتي املوسع يف إطار الوحدة اإلقليمية للمغرب، وبن رؤية البوليزاريو 
املتمسكة بحقها يف تقرير املصير عن طريق االستفتاء، خصوًصا وأن 
األمم  كرسته  الذي  النار  إطالق  وقف  إنهاء  أعلنت  قد  البوليزاريو 
املتحدة بن الطرفن يف سنة 1991م، وهو ما يوحي بتحريك النزاع 
املسلح الالمتاثلي يف املنطقة والعودة إلى فترة ما قبل املينورسو، بعثة 

األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية.

عبرت  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  أن  إلى  نشير  أن  يبقى 
عن دعمها للمغرب يف قضية الصحراء الغربية، وهو موقف يعكس 
الرؤية اخلليجية املتمسكة مبغربية الصحراء دعًما للمملكة املغربية، 
التعاون اخلليجي، نايف  وهو ما عبر عنه بيان األمن العام ملجلس 
فالح مبارك احلجرف، يف نزاع معبر الكركرات :" تؤيد دول مجلس 
التعاون اخلليجي سيادة املغرب ووحدة أراضيه، ورفضها ألي أعمال 
أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة املرور يف منطقة الكركرات"، 
وكل املواقف الدبلوماسية اخلليجية كانت تعبيًرا عن مغربية الصحراء، 
وهذا ما يستخلص من املرسوم الذي أصدره عاهل  البحرين، امللك 
حمد بن عيسى، بإنشاء قنصلية عامة مبدينة العيون الصحراوية، مما 
جاء يف البيان املرافق له، "هذه املبادرة الدبلوماسية احلكيمة، تأتي 
انطالًقا من املواقف البحرينية الثابتة بشأن دعم احلقوق املشروعة 
للمملكة املغربية يف التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء املغربية 

على أساس املبادرة املغربية للحكم الذاتي وقرارات مجلس األمن".
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ــات  ــر: التوافقــات والتحدي ــع الجزائ ــة م ــات الخليجي ــا: العالق ثانًي
ــية. الجيوسياس

بقدر  العالقات اخلليجية مع اجلزائر يف سنة 2020م،  متيزت 
كبير من التوافقات يف القضايا االستراتيجية التي تهم الطرفن، حيث 
شكل التوافق الطاقوي بن اجلزائر والسعودية يف إطار مجموعة أوبك 
"بلس" محور الديناميكية الدبلوماسية الطاقوية املكثفة التي قامت بها 
كل من اجلزائر والرياض، ساهمت إلى حد كبير يف تقريب وجهات 
النظر مع روسيا التي تشكل أكبر منتج خارج األوبك من أجل احلفاظ 
على األسعار مبا يخدم املنتجن الذين تكبدوا خسائر كبرى من حيث 
عائدات النفط بسبب تدني األسعار زادتها األزمة الصحية العاملية 
كوفيد 19 مرض على مرض. ورغم الفرق الكبير من حيث إنتاج النفط 
بثقل  به هذه األخيرة  تتميز  مقارنة بن اجلزائر ودول اخلليج، مبا 
اقتصادي كبير الستحواذها على نسبة 18 % من الطلب العاملي على 
النفط توفره خمسة دول خليجية وهي السعودية، اإلمارات، الكويت، 
سلطنة عمان، ومملكة البحرين، إال أن اجلزائر لعبت دور الوسيط 
التشاؤمية  التوقعات  ورغم  املنتجة،  الدول  مصالح  لتقريب  احملايد 
بالنسبة لسوق النفط بسبب األزمة الصحية العاملية وانعكاساتها على 
النمو العاملي الذي قلص من الطلب مقابل فائض العرض، فإن وزير 
الطاقة اجلزائري، عبد املجيد عطار، الرئيس الدوري لألوبك يصر 
على أن جتاوز األزمة الصحية واالقتصادية التي أدت إلى انخفاض 
كبير يف الطلب على الطاقة والنفط يف سنة 2020م، يتطلب يف األعوام 
املقبلة مزيًدا من االستقرار يف سوق النفط، الذي ال ميكن ضمانه إال 

من خالل تعاون املنتجن واملستهلكن.

التعاون  من  الكبير  القدر  بأن  الصدد،  هذا  اإلشارة يف  وجتدر 
والتوافق الطاقوي اخلليجي مع اجلزائر لضمان استقرار سوق النفط، 
كان بدوافع برغماتية متبادلة باألساس حيث تعتمد الدول النفطية 
السياسات  ورسم  السنوية  ميزانياتها  لتسيير  النفط  عائدات  على 
العامة، ونتيجة لالضطرابات االقتصادية فإن التقديرات التي وضعتها 
مجلة اإليكونوميست البريطانية تشير بأن االستقرار االقتصادي يف 
اجلزائر مثاًل يحتاج إلى سعر 157 دوالًرا للبرميل بينما حتتاج سلطنة 
النفطية  الدول  يتطلب من  للبرميل. مما  إلى سعر 87 دوالر  عمان 
لتجنب  املداخيل  تنويع  على  قائمة  اقتصادية  استراتيجية  تنتهج  أن 
الصدمات االقتصادية املستقبلية، فمثاًل توقع صندوق النقد الدولي 
أن تستنفد دول مجلس التعاون اخلليجي كل احتياطاتها التي تصل 
الشراكات  تنويع  يستدعي  2034م. مما  بحلول  دوالر  تريليوني  إلى 

االقتصادية مستقباًل خارج قطاع احملروقات.
بالنسبة  األمني  الهاجس  دائًما  الطاقوي  التعاون  ميدان  شكل 
للجزائر ودول اخلليج، وهو ما جعل الرئيس اجلزائري، عبد املجيد 
تبون، يقوم بأول زيارة إلى اخلارج إلى اململكة العربية السعودية بتاريخ 
24 فبراير 2020م، بعد توليه السلطة يف نهاية 2019م، لربط العالقات 
االستراتيجية مع دولة املركز يف مجلس التعاون اخلليجي، وهو مدرًكا 
التنموية تستوجب التنسيق وتفعيل دبلوماسية القمة  بأن التحديات 
لتجاوز الصدمة النفطية العاملية، ألن اجلزائر خسرت 6 مليارات دوالر 
يف عائدات الصادرات لسنة 2019م، بسبب انهيار أسعار النفط، كما 
أن اعتمادها على سعر 60 دوالًرا  للبرميل يف موازنة 2020م،  كان 
أكبر من التوقعات مما يؤدي إلى اختالل التوازن املالي، ألن صادرات 
احملروقات متثل أكثر من 90 % من إيرادات الدولة اخلارجية، مع خطر 
تراجع احتياطي الصرف من العمالت األجنبية الذي تقلص إلى 62 
مليار دوالر مع نهاية 2019م. وباملقابل، فإن توقعات صندوق النقد 
الدولي تشير إلى حصول انكماش يف اقتصادات دول مجلس التعاون 
اخلليجي بنسبة 7.6 % خالل سنة 2020م، بسبب تراجع أسعار النفط 
وأزمة كوفيد 19، على أن حتقق منًوا بنسبة 2.5 % خالل سنة 2021م. 
العالقات  محور  يشكل  الذي  الطاقوي  التعاون  جانب  إلى 
احلياد  دبلوماسية  انتهجت  اجلزائر  فإن  اخلليجية-اجلزائرية، 
اإليجابي يف عالقاتها مع دول مجلس التعاون اخلليجي وهو ما انعكس 
سوق  ديناميكية يف  األكثر  للدول  املشتركة  االستثمارات  تدفق  على 
اإلمارات  السعودية،  العربية  اململكة  وهي  اجلزائرية،  االستثمارات 
وقطر يف قطاعات حيوية واستراتيجية، الصناعات احلديدية، تركيب 
السيارات، العقارات، النقل واللوجيستيك، وهناك 15 شركة إماراتية 
تنشط يف سوق االستثمارات اجلزائرية مع تسييرها ألكبر ميناء يف 
اجلزائر العاصمة، والشراكة املتميزة يف مجال الصناعة الثقيلة بن 
شركة لصناعة املركبات التابعة للجيش الوطني اجلزائري بالشراكة 
إماراتية  الستراتيجية  تكريس  وهي  األملانية.  مرسيدس  شركة  مع 
تهدف إلى مضاعفة االستثمارات يف سبع دول عربية من 55 مليار 
دوالر إلى 110 مليار دوالر خالل 2020-2025م، كما أكده جمال سيف 
اجلروان، األمن العام ملجلس اإلمارات للمستثمرين، ومن بن الدول 
العربية السبعة اجلزائر التي تستحوذ على 10 مليارات دوالر مقابل 
دوالر  مليار  لألردن، 7.2  دوالر  مليار  للمغرب، 15  دوالر  مليار   15
ملصر، 4 مليارات دوالر يف سلطنة عمان، وملياري دوالر يف السودان 

ومليار دوالر يف موريتانيا. 
فإنه مت مأسستها  السعودية يف اجلزائر  بالنسبة لالستثمارات 

      تميزت العالقات بين مجلس التعاون والمملكة المغربية بتجســـيد التوافق 

ـــي ـــع العرب ـــات الربي ـــد اضطراب ـــا بع ـــرة م ـــذي تكـــرس يف فت االســـتراتيجي-األمني ال
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من خالل إنشاء الشركة اجلزائرية السعودية لالستثمار سنة 2008م، 
العامة  االستثمارات  وصندوق  اجلزائرية  املالية  وزارة  بن  مناصفة 
ومنح  متنوعة  قطاعات  يف  االستثمارات  حتفيز  بهدف  السعودية، 
قروض للمشاريع يف مجال السياحة، الصناعة والغذاء، وقد أجنزت 
الشركة عدة مشاريع على غرار قرية سيتي مول السياحية وفنادق 
من خمسة جنوم مبناطق سياحية جزائرية خالبة، بجاية، سكيكدة 
املخصص  األحمر  الطوب  إلنتاج  شركة  أجنزت  كما  وقسنطينة. 
للبناء، وشركة مخصصة لألعمال املالية والبورصات، وشركة احلديد 
املسلح وشركات مقاوالت. وقد تراوحت يف السنوات األخيرة حجم 
االستثمارات السعودية ما بن 3 مليارات و1.5 مليار مبا ال يعكس 
واقع العالقات السياسية والتاريخية بن البلدين، ويرجع ذلك باألساس 
إلى بيئة مناخ األعمال حسب الرؤية السعودية، حيث صرح قبل أربعة 
أحمد  رائد  السعودي-اجلزائري،  األعمال  مجلس  رئيس  سنوات 
املزروعي، خالل التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة مبشاريع استثمارية 
سعودية تصل قيمتها إلى 100 مليار دوالر، تتمثل يف مجال الطاقة 
املعلوماتية،  واخلدمات  الطبية  واملنتجات  الورق  وصناعة  الشمسية 
السعودي يف  املباشرة لضعف حجم االستثمار  إن من بن األسباب 
اجلزائر يتمثل يف إلزام املستثمرين السعودين بشريك جزائري يف 
التجاري هناك استعداد  إلغاء قاعدة الشريك  االستثمار، ويف حالة 
لرجال األعمال السعودين لضخ 100 مليار دوالر يف مشاريع السياحة 
باجلزائر. وانطالًقا من هذه املعوقات والتحديات فإن اجلزائر عازمة 
على إعادة النظر يف بيئة االستثمارات التي لم تكن مواتية للرأسمال 
العربي، تكيًفا مع االستراتيجية التنموية خارج قطاع النفط ميكن أن 
تتوطد أكثر يف فرص االستثمارات لتنويع املداخيل يف القطاعات التي 
تعطيها اجلزائر األولوية، الزراعة، الطاقة، البيئة والطاقة املتجددة، 

والسياحة وفرص للشراكة ضمن رؤية السعودية 2030م.

أما فيما يخص العالقات اجلزائرية-القطرية يف مجال التعاون 
االقتصادي واالستثمارات، فإن سنة 2020م، ميزتها زيارة أمير قطر، 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، يف جولة عربية شملت كل من األردن، 
تونس، واجلزائر، كرست للدبلوماسية االقتصادية لتعزيز االستثمارات 
احلديد  مصنع  أهمها  قطرية-جزائرية،  شركة   115 تتواجد  حيث 
بن  الشراكة  دوالر، حصيلة  ملياري  يفوق  استثمار  بحجم  والصلب 
املجمع الصناعي اجلزائري " سيدار" الذي ميلك 51 % من احلصص، 
وشريكه القطري "قطر ستيل" الذي ميلك 49 % من احلصص، تكمن 
أهميته يف مستقبل اإلنتاج حيث صمم إلنتاج مليونن طن من احلديد 

مباشرة،  وغير  مباشرة  عمل  فرصة  أالف  ثالثة  توفير  مع  سنوًيا، 
مع  الشراكة  مشروع  الطاقة السيما  قطاع  إلى شراكات يف  إضافة 
شركة سوناطراك يف مجال البتروكيماويات، واستغالل مناجم الذهب 
الفوسفاتية واآلزوتية، وشراكة  يف جنوب اجلزائر، ومركز لألسمدة 
يف مجال اإلمداد لضمان خدمات التخزين ومعاجلة السلع والتبريد 
والتخزين الذي يضمن قاعدة لصناعة اللوجيستيك، ومن جهة أخرى، 
أكبر  "أوريدو"  االتصاالت حيث متثل شركة  تستثمر قطر يف قطاع 
هامة  فرًصا  اجلزائر  وتقدم  اجلزائر.  يف  النقال  للهاتف  مستخدم 
لالستثمارات اخلليجية باعتبارها قوة طاقوية، وموقع جيوستراتيجي 
كرابط بن القارتن األوروبية واإلفريقية ومستقباًل مع القارة اآلسيوية 
بعث  بإعادة  2020م،  بداية  يف  اجلزائري  الرئيس  قرار  خالل  من 
مشروع امليناء الوسط الذي يعد من أهم مشاريع الصن يف مبادرة 
احلزام والطريق، الذي انضمت إليه اجلزائر رسمًيا يف سنة 2019م. 

طبيعة  متيز  التي  واالستثمارات  الطاقوية  امليادين  جانب  إلى 
القضايا  العالقات يف  العالقات اجلزائرية-اخلليجية، فإن مستقبل 
اجليوسياسية ستطرح الكثير من التحديات بالنسبة للطرفن ستبرز 
األساسين قضية  امللفن  أكبر يف سنة 2021م، ال سيما يف  بشكل 
التطبيع مع إسرائيل ومستقبل الوضع يف الصحراء الغربية، ألسباب 
موضوعية، حيث تتمسك اجلزائر بخيار املبادرة العربية الذي التزمت 
به يف كثير من القمم العربية ومت طرحه من قبل العاهل السعودي 
الراحل، خادم احلرمن الشريفن  امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ـ 
يرحمه اهلل ـ  مبا يؤدي إلى تصادم الرؤى مع السياسة اإلماراتية-
املغربية يف شمال إفريقيا، كما أن املواقف املتناقضة بن دول مجلس 
الصحراء  قضية  مستقبل  يخص  فيما  واجلزائر  اخلليجي  التعاون 
الغربية ستلقي بتأثيراتها السلبية كلما كان االصطفاف اخلليجي أكبر 
مع اململكة املغربية، بالرغم من أن السياسة اجلزائرية املنتهجة جتاه 
النزاع منذ بدايته ترتكز على مبدأ أساسي مفاده أن اإلطار األممي-
فيه  حتل  أن  يجب  الذي  والسياسي  القانوني  املكان  هو  اإلفريقي 
القضية، ولم متنع الرؤية املتناقضة بن دول مجلس التعاون اخلليجي 
التعاون كما  واجلزائر من ترقية العالقات االستراتيجية يف ميادين 

سبق تقدميه يف حجم االستثمارات اخلليجية يف اجلزائر.

      مجلـــس التعـــاون الخليجـــي يتقاســـم مع المغرب توحيد اإلدراك األمني 

لطبيعـــة التهديـــدات األمنيـــة المتعـــددة األبعـــاد الســـيما الخطـــر اإليرانـــي

* مدير املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
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أي مســتقبل ينتظــر بلــًدا يعيــش ثالثيــة الفســاد واالنهيــار واالرتهــان!

متحالفـان  لبنـان  يف  والمعارضـة  النظـام 
القتسام السلطة ولكل منهما سوق للتبضع
لــم تكــد تنتهــي أزمــة يف لبنــان حتــى يولــد مــن رحمهــا أزمــة جديــدة، ولكأنــه كتــب لهــذا البلــد اجلميــل أن يكــون تــارة رأس 
جســر لنزاعــات إقليميــة ودوليــة وتــارة حقــل جتــارب ملشــاريع طائفيــة بغيضــة ظــن اللبنانيــون، مســلمن ومســيحين، أنهــا 
أضحــت مــن املاضــي، ليكتشــفوا أنهــا طبــق مميــز لــه رواده يف السياســية واملجتمــع. لكــن اخلطــورة يف لبنــان تبلــغ أقصــى 
مدياتهــا عندمــا يحــدث التحالــف بــن رأس اجلســر وحقــل التجــارب، فمالقــاة الطائفيــة للمشــاريع اإلقليميــة يف منتصــف 
الطريــق، لطاملــا قــادت وتقــود لبنــان إلــى شــفير الهاويــة. وإذا كأنــت هــذه املالقــاة حجــزت لنفســها مكانــا مرموًقــا يف احلــرب 
األهليــة اللبنانيــة والتــي اســتمرت عقــًدا ونصــف مــن الزمــن، وقــد انتهــت باتفــاق الطائــف يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
الــذي راعــى املصاحلــة الوطنيــة اللبنانيــة الكبــرى، فأنهــا أي املالقــاة هــذه، قــد تقــود لبنــان إلــى مــا هــو أخطــر مــن حــرب 
أهليــة، فأســر الوطــن ورهنــه وتدميــر اقتصــاده وفقــدان ثقــة أبنائــه بــه هــي نتائــج تتجــاوز حصــاد حــرب لتصــل إلــى حــدود 

بيــع الوطــن بأكملــه، فهــي تضــع علــى بســاط البحــث أذن مصيــر وطــن بشــعبه وتاريخــه وحضارتــه.

د. مازن شندب

 والســـؤال عـــن مصيـــر اجلمهوريـــة يف لبنـــان، بـــل عـــن اجلمهوريـــة 
كوطـــن، بـــات بديهًيـــا وعلـــى ألســـنة الغالبيـــة العظمـــى مـــن اللبنانيـــن، 
ـــى  ـــى اختـــالف انتماءاتهـــم ومشـــاربهم. هـــذا الســـؤال، وأن كأن عل عل
ــر، إال  ــاب اللبنانيـــن بـــن احلـــن واآلخـ ــبه بهاجـــس ينتـ ــدوام أشـ الـ
أنـــه ومـــع العـــام الـــذي أنتهـــى، أشـــبه برايـــة توحـــد اللبنانيـــن، فمـــا 
الـــذي حصـــل يف هـــذا العـــام؟ ومـــا اجلديـــد اخلطيـــر الـــذي أتـــى بـــه؟ 
وهـــل مـــا عرفـــه لبنـــان يف العـــام 2020م، يشـــكل منعطًفـــا حاســـًما يف 
النظـــرة إلـــى الوطـــن ومعـــه إلـــى احلاضـــر واملســـتقبل؟ وهـــل ســـتخف 
وطـــأة األزمـــات أم ستســـتمر لتبلـــغ أقصـــى مدياتهـــا مـــع العـــام املقبـــل؟

ســـنحاول اإلجابـــة عـــن هـــذه األســـئلة وغيرهـــا مـــن خـــالل العناويـــن 
الثالثـــة التاليـــة:

أواًل-لبنان من األزمة إىل الثورة.

ثانًيا-تصاعد األزمة: بن مقاومة اجلوع ومقاومة حزب اهلل.
ثالثًا-مستقبل األزمة اللبنانية وأبعادها.

أوالً-لبنان من األزمة إلى "الثورة"
اذا كأن قـــرار وزيـــر االتصـــاالت األســـبق يف حكومـــة رئيـــس احلكومـــة 
األســـبق ســـعد احلريـــري هـــو الـــذي أشـــعل مـــا اصطلـــح علـــى تســـميته 
ـــدروس  ـــر امل ـــراره العشـــوائي وغي ـــن خـــالل ق ـــورة"، م ـــان بــــ "الث يف لبن
بزيـــادة الضريبـــة علـــى مكاملـــات الواتســـاب، فـــأن هـــذا القـــرار لـــم 

يكـــن ســـوى عـــود الثقـــاب الـــذي أشـــعل فتيـــل الغضـــب الشـــعبي 
العـــارم، فاحلـــراكات الشـــعبية الواســـعة النطـــاق التـــي امتـــدت علـــى 
ـــذ  ـــان من ـــا لبن ـــي عرفه ـــه، والت ـــه ومكونات ـــكل أطياف مســـاحة الوطـــن ب
تشـــرين األول/ أكتوبـــر 2019م، أي عشـــية عـــام 2020م، جـــاءت 
تتويًجـــا ســـلبًيا وحتمًيـــا لسياســـات وممارســـات طبقـــة سياســـية 
حكمـــت لبنـــان منـــذ اجلمهوريـــة الثانيـــة. نتحـــدث عـــن الطبقـــة 
السياســـية التـــي حتالفـــت مكوناتهـــا املتناقضـــة مـــع بعضهـــا مـــن 
أحـــزاب وحـــركات وتيـــارات وشـــخصيات وعائـــالت، والتـــي هنـــدس 
مواقعهـــا ودور كل منهـــا حـــزب اهلل، تـــارة بشـــكل مباشـــر وتـــارة 
ــن  ــوري مـ ــد االنســـحاب السـ ــذي وبعـ ــو الـ ــر، وهـ ــر مباشـ ــكل غيـ بشـ
لبنـــان عـــام 2005م، وعلـــى خلفيـــة مقتـــل رئيـــس احلكومـــة الســـابق 
ــا  ــا عصـ ــى فيهـ ــن، األولـ ــة بيديـ ــك الدولـ ــد أمسـ ــري قـ ــق احلريـ رفيـ
والثانيـــة فيهـــا جـــزرة، فتشـــكل يف لبنـــان نســـق سياســـي قـــاده مـــن 
ميلـــك القـــدر األكبـــر مـــن القـــوة. وبهـــدف إحـــكام القبضـــة السياســـية 
علـــى البلـــد بعـــد أن مت إحـــكام القبضـــة األمنيـــة عليـــه مـــن قبـــل حـــزب 
"املقاومـــة"، باشـــر حـــزب اهلل بإعـــادة تشـــكيل حتالفاتـــه السياســـية 
ــرة –  ــت الثمـ ــة، فكأنـ ــية موصوفـ ــة سياسـ ــه غلبـ ــن فيـ ــكل يضمـ بشـ
اللعنـــة، التفاهـــم العريـــض مـــع التيـــار الوطنـــي احلـــر بزعامـــة ميشـــال 
ــع هـــذا  ــة. ومـ ــوم منصـــب رئاســـة اجلمهوريـ عـــون الـــذي يشـــغل اليـ
ــرعة،  ــر وبسـ ــاد تكبـ ــرة الفسـ ــدأت كـ ــاز بـ ــي بامتيـ ــف املصلحـ التحالـ
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فحاجـــة الفصيلـــن إلـــى بعضهمـــا البعـــض ملّحـــة، كيـــف ال، والتيـــار 
الوطنـــي احلـــر يريـــد أن يوصـــل زعيمـــه إلـــى ســـدة الرئاســـة يف 
حـــن أن حـــزب اهلل متلكتـــه شـــراهة ايجـــاد مكـــون مســـيحي قـــوي 
ـــة  ـــرت لعب ـــع، كب ـــع هـــذا الواق ـــو شـــكلًيا لســـالحه. وم يؤمـــن غطـــاًء ول
ـــا  ـــزوج ماروني ـــران باســـيل، املت ـــن الفريقـــن، فجب ـــادل ب ـــزاز املتب االبت
مـــن ابنـــة رئيـــس اجلمهوريـــة قـــرر االســـتفادة مـــن قـــوة حـــزب اهلل 
وحاجاتـــه حتـــى النخـــاع. فعـــادت مـــع باســـيل الباحـــث عـــن زعامـــة 
ـــي  ـــة الت ـــة والطائفي ـــرال لهجـــة العنصري ومشـــروع خالفـــة لعمـــه اجلن
كلفـــت يف الســـابق لبنـــان واملســـيحين الكثيـــر، واضطـــر حـــزب اهلل أن 
يســـايره ويقـــف عنـــد رغباتـــه ونزواتـــه، مقدًمـــا علـــى قربـــان املارونيـــة 
الباســـيلية مـــا تبقـــى مـــن حـــزب اهلل يف وجـــدان لبنـــان غيـــر الشـــيعي.
 ومـــع هـــذا الواقـــع اجلديـــد أيًضـــا، بـــات الفســـاد يف لبنـــان ميـــارس 

علنـــا وجنـــح باســـيل يف اســـتدراج عـــروض فســـاد للطبقـــة السياســـية 
برمتهـــا، فدخلـــت هـــذه الطبقـــة بالفعـــل يف ســـوق الفســـاد األســـود، 
وأضحـــى يف كل طائفـــة باســـيلًيا بالســـتًيا، وكل ذلـــك حتـــت عـــن 
الوكيـــل الشـــرعي للبالســـتي اإليرانـــي الـــذي لـــم تزعجـــه اللعبـــة 
اجلديـــدة كثيـــًرا، فالغايـــة تبـــرر الوســـيلة، ذلـــك هـــو الشـــعار الـــذي 

ــان. ــران ولبنـ ــة اإلســـالمية يف إيـ ــو اجلمهوريـ ــه ميكيافيليـ رفعـ
ويف هـــذا املنظـــار، يُطـــرح ســـؤال جـــد مهـــم، يتناقلـــه جمـــع كبيـــر 
مـــن اللبنانيـــن، شـــيعة وســـنة ودروز وعلويـــن ومســـيحين، وهـــو: 
هـــل حـــزب "املقاومـــة" يف لبنـــان كأن مضطـــًرا بالفعـــل للركـــون إلـــى 
جبـــرأن باســـيل الـــذي عندمـــا وجـــد حـــزب اهلل خلفـــه قـــذف مينـــة 
ــه بـــري حليـــف  ــم الرئيـــس نبيـ ــن فيهـ ــان مبـ ــة لبنـ ويســـرى كل ساسـ

حـــزب اهلل االســـتراتيجي؟

   لبنـــان تـــارة رأس جســـر لنزاعـــات إقليميـــة ودوليـــة 
وتـــارة أخـــرى حقـــل تجـــارب لمشـــاريع طائفيـــة بغيضـــة

مقالمقال
ملف العددملف العدد



ينايـــــــــــر96
157العــدد

2021www.araa.sa

إذا كأنـــت اإلجابـــة بــــ "نعـــم"، فهـــذا يعنـــي أن حـــزب اهلل ال يســـتحق 
لقـــب حامـــي احلمـــى بوجـــه مـــن يعتبـــره عـــدًوا للبنـــان، كيـــف ال، 
واملقاومـــة يجـــب أن تكـــون فـــوق كل احلســـابات الداخليـــة وتوازناتهـــا، 
ـــة ظهرهـــا وليـــس أن تقـــف  ـــا حلماي ـــع خلفه إذ يجـــب أن يقـــف اجلمي
هـــي خلـــف البعـــض وأمـــام بعًضـــا آخـــًرا. وإذا كأنـــت االجابـــة بــــ "ال"، 
ـــان  ـــًدا لهـــدم الكي ـــوق الباســـيلية متهي فحـــزب اهلل يقصـــد النفـــخ يف ب
ــن  ــل احلـــزب مـ ــا ينقـ ــه كيانـ ــى أنقاضـ ــاء علـ ــع والبنـ اللبنانـــي اجلامـ
موقـــع الدولـــة داخـــل الدولـــة إلـــى موقـــع اســـتالم الدولـــة ومصـــادرة 
ـــا  ـــة سياســـية عريضـــة له مؤسســـاتها. وهـــذه يف حقيقـــة األمـــر نظري
منظروهـــا وشـــعبيتها يف لبنـــان والعالـــم العربـــي، ذلـــك أن الكثيريـــن 
يـــرون أن فائـــض القـــوة الـــذي بـــات ميتلكـــه حـــزب اهلل، ســـيعمل هـــذا 
األخيـــر علـــى اســـتثماره واســـتخدامه لقلـــب املعـــادالت الطائفيـــة 
واملذهبيـــة والسياســـية يف لبنـــان، ليســـيطر وفـــق منطـــق الغلبـــة 
ـــة اإلســـالمية  ـــة الشـــيعية داخـــل الطائف ـــق منطـــق الغالبي ـــوة ووف والق
ــة  ــام دولـ ـــون أمـ ــة، فنك ــى الدولـ ـــدة علـ ــات جدي ــالل حتالفـ ــن خـ ومـ
جديـــدة بدســـتور جديـــد ونظـــام سياســـي جديـــد يتـــالءم مـــع تطلعـــات 
ـــر قـــوة حـــزب اهلل، فـــكل املآخـــذ الدســـتورية والقانونيـــة علـــى  ومقادي
ـــة  ـــالت الدول ـــره، ليجـــري تعدي حـــزب اهلل، يســـجلها احلـــزب يف دفات
ــا  ــتوري، قانونًيـ ــي والالدسـ ــح الالقانونـ ــا، فيصبـ ــا لهـ ــدة وفًقـ اجلديـ
ودســـتورًيا، محمًيـــا مبظلـــة القـــوة العســـكرية واألمنيـــة التـــي يتمتـــع 

ـــا. به

ثانًيا-تصاعد األزمة: بين مقاومة الجوع ومقاومة حزب الله 

ــن  ــا بـ ــباًقا محموًمـ ــون سـ ــان واللبنانيـ ــاش لبنـ ــل عـ ــام كامـ ــة عـ طيلـ
مســـألتن، فمـــن جهـــة تصاعـــدت وتيـــرة احلـــراكات الشـــعبية ضـــد 
الفســـاد وباتـــت كل الطبقـــة السياســـية تستشـــعر خطـــًرا كبيـــًرا 
ـــرة  ـــة تصاعـــدت وتي ـــو منهـــا دون أن يوفـــر أحـــًدا، ومـــن جهـــة ثاني يدن
حـــركات الرســـاميل اللبنانيـــة إلـــى اخلـــارج، لتحـــول مـــن املصـــارف 
اللبنانيـــة الـــى املصـــارف االوروبيـــة خصوصـــا، أن الثـــورة جعلـــت 
السياســـين اللبنانيـــن وغالبيتهـــم مـــن أصحـــاب األمـــوال والتـــي 
ــم  ــروعة، جعلتهـ ــر مشـ ــرق غيـ ــام بطـ ــال العـ ــن املـ ــا مـ ــوا عليهـ حتصلـ
يســـارعون اخلطـــى يف تهريـــب أمـــوال الشـــعب املنهوبـــة. وأن هاتـــن 
املســـألتن معطوفتـــن علـــى تراكـــم ديـــون الدولـــة اللبنانيـــة دون 
أن تســـتطيع اإليفـــاء ال بديونهـــا وال بالتزاماتهـــا املاليـــة للدائنـــن، 
جعلتـــا األزمـــة يف لبنـــان تســـير يف كل االجتاهـــات دون أن يتوقـــع 
ـــى رئيـــس احلكومـــة  أحـــد مســـتقرها النهائـــي. أمـــام كل ذلـــك كأن عل
اللبنانيـــة، ســـعد احلريـــري، وبضغـــط الشـــارع الغاضـــب، أن يســـتقيل 

هـــو وحكومتـــه وهـــذا مـــا حصـــل. وكانـــت اخلطـــوة التاليـــة أن قـــام 
حـــزب اهلل بتكليـــف الوزيـــر الســـابق حســـان ديـــاب كرئيـــس ملجلـــس 
ـــة يف السياســـة حلـــزب اهلل  ـــدة موالي ـــوزراء فتشـــكلت حكومـــة جدي ال
ـــه  ـــى أن ـــوة عل ـــي بق ـــر املشـــهد اللبنان ـــان. فظه ـــم يف لبن والنســـق احلاك
حتـــدي مـــن حـــزب اهلل لـــكل القـــوى اإلقليميـــة والدوليـــة حتـــى تلـــك 
التـــي لطاملـــا وقفـــت وراء لبنـــان يف أزماتـــه وقدمـــت لـــه الدعـــم تلـــو 
الدعـــم. هـــذا التحـــدي قابلـــه رفـــض إقليمـــي ودولـــي لواقـــع احلـــال 
ـــد  ـــع الي ـــي برف ـــا يشـــبه التوافـــق اإلقليمـــي الدول ـــان، فحـــدث م يف لبن
ـــد  ـــة بي ـــا أضحـــى رهين ـــده، بعدم ـــه يحـــل مشـــاكله بي ـــان وترك عـــن لبن

أحاديـــة سياســـية لبنانيـــة.
 ومـــع هـــذا الرفـــض تضاعفـــت األزمـــة االقتصاديـــة وبـــدأت العملـــة 
اللبنانيـــة تنهـــار وبســـرعة البـــرق أمـــام الـــدوالر األمريكـــي، الـــذي 
ـــراود ماليـــن مـــن اللبنانيـــن. لكـــن الواجـــب تســـجيله  ـــا ي ـــح حلًم أصب
يف هـــذا إطـــار أن فعلـــة حـــزب اهلل بتشـــكيل حكومـــة حتـــدي رافقتهـــا 
فعلـــة أخـــرى مـــن نفـــس املصـــدر والتـــي متثلـــت بقـــرار النظـــام 
اللبنانـــي اجلديـــد بتصفيـــة الثـــورة والثـــوار إن اقتضـــى األمـــر، وقـــد 
بـــدأت الســـلطة يف لبنـــان بالتصـــدي للثـــوار بـــكل األســـاليب واآلليـــات، 
ــا  ــب دورهـ ــمي لتلعـ ــر الرسـ ــن غيـ ــرة األمـ ــد ظاهـ ــن جديـ ــرزت مـ فبـ
كميليشـــيات مـــؤازرة لقـــوى الســـلطة، فأنتشـــر الرعـــب يف كل مـــكان 
ــي ذراع  ــا يف لـ ــة أحياًنـ ــكات الدمويـ ــات والتكتيـ ــذه اآلليـ ــت هـ وجنحـ

الثـــورة ودفعهـــا إلـــى االنكفـــاء، وبالفعـــل انكفـــأت.
يف غمـــرة كل تلـــك األحـــداث حصـــل الـــذي لـــم يكـــن يف احلســـبان، 
ففـــي الرابـــع مـــن أب/ أغســـطس 2020م، حصـــل االنفجـــار اللغـــز يف 
مرفـــأ بيـــروت االســـتراتيجي، فتدمـــر املرفـــأ عـــن بكـــرة أبيـــه واســـتحال 
رمـــاًدا، ودمـــرت معـــه ثلـــث أبنيـــة العاصمـــة بيـــروت، ليتصـــدر املشـــهد 
مـــن جديـــد تـــوأم الفســـاد املستشـــري والغـــرف الســـرية حلـــزب اهلل 
يف كل مؤسســـات ومرافـــق الدولـــة. ومـــع هـــذا التفجيـــر ازداد الوضـــع 
ــك  ــالًكا. كل تلـ ــا وهـ ــادي تراجًعـ ــع االقتصـ ــا والوضـ ــي تأزًمـ السياسـ
األحـــداث جعلـــت الغالبيـــة املطلقـــة مـــن اللبنانيـــن متيقنـــة بـــأن كل 
مـــا حـــدث ويحـــدث يف لبنـــان ســـببه الرئيـــس حـــزب اهلل وســـالحه. 
فمـــع األزمـــة االقتصاديـــة اخلانقـــة ال بـــل والقاتلـــة، بـــات اللبنانيـــون 
يكفـــرون بـــكل مـــا لـــه صلـــة قريبـــة أو بعيـــدة بالسياســـة يف لبنـــان، 
فاملعادلـــة التـــي فرضـــت عليهـــم، بســـبب ســـالح حـــزب اهلل وحتويـــل 
لبنـــان إلـــى رأس جســـر إليـــران ومشـــروعها اإلقليمـــي، جعلتهـــم 
يشـــعرون أن الوطـــن لـــم يعـــد لهـــم وإمنـــا هـــو ســـاحة صـــراع مفتوحـــة 
ــرة  ــرار بالهجـ ــكان القـ ــة، فـ ــم بصلـ ــى مصاحلهـ ــت إلـ ــاريع ال متـ ملشـ
ومغـــادرة الوطـــن. وبذلـــك ســـقط العمـــاد األول مـــن األعمـــدة الثالثـــة 

أحـــزاب  مـــن  مكوناتهـــا  تحالفـــت  ـــة  ـ ـ السياسيـ ـــقة  ـ الطبـ    

وتيـــارات وشـــخصيات وعائـــالت هنـــدس مواقعهـــا حـــزب اللـــه
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ـــش  ـــا مشـــروعية الســـالح، الشـــعب واجلي ـــي حـــزب اهلل عليه ـــي بن الت
واملقاومـــة، فالشـــعب يترنـــح بـــن خيـــارات ثالثـــة، إمـــا اجلـــوع أو 

الغـــرق يف البحـــار أو البقـــاء علـــى قيـــد الكرامـــة.

ثالًثا-مستقبل األزمة اللبنانية وأبعادها

إذا كأنـــت األزمـــة االقتصاديـــة والتـــي لـــم يعـــرف اللبنانيـــون مثيـــاًل 
لهـــا يف تاريخهـــم، هـــي مـــا يشـــغل احليـــز األكبـــر مـــن تفكيرهـــم اليـــوم، 
وهـــي مـــا دفعتهـــم إلـــى الكفـــر بالسياســـة وجعلتهـــم يكرهـــون كل 
الطبقـــة السياســـية التـــي تناوبـــت وتتنـــاوب علـــى الســـلطة، ويحملونهـــا 
مســـؤولية األزمـــة ومســـؤولية مـــا حصـــل ومـــا ســـيحصل، إال أنهـــا يف 
حقيقـــة األمـــر أزمـــة سياســـية أكثـــر منهـــا أزمـــة اقتصاديـــة وماليـــة، 
االقتصاديـــة  السياســـات  حصيلـــة  احلقيقيـــة  أســـبابها  يف  فهـــي 
ــت  ــي أنتجـ ــة والتـ ــة الثانيـ ــذ والدة اجلمهوريـ ــة منـ ــة واملتعاقبـ املتتاليـ
نظاًمـــا مصرفًيـــا ناهًبـــا وطبقـــة سياســـية تآمريـــة وفاســـدة، عوًضـــا 
عـــن أنهـــا طائفيـــة هالكـــة ومتهالكـــة، لكنهـــا يف أســـبابها املباشـــرة، 
وبنظـــر غالبيـــة اللبنانيـــن، عائـــدة إلـــى مصـــادرة القـــرار السياســـي 
الســـيادي مـــن قبـــل رافعـــي شـــعار املقاومـــة واملمانعـــة، وأخذهـــم 
ـــا بشـــرًيا يف صراعـــات ال متـــت  لبنـــان رهينـــة والشـــعب اللبنانـــي درًع

للمقاومـــة احلقـــة واحلقيقيـــة بصلـــة.
 وهـــذا يعنـــي أول مـــا يعنـــي، أن اســـتمرار ارتهـــان لبنـــان خدمـــة 
ــى  ــة علـ ــب كارثيـ ــه عواقـ ــتكون لـ ــة سـ ــي يف املنطقـ ــروع اإليرانـ للمشـ
األوضـــاع السياســـية واالقتصاديـــة يف لبنـــان. وأن الكـــرة اآلن يف 
ملعـــب حـــزب اهلل، الـــذي عليـــه أن يختـــار بـــن لبنـــان الوطـــن النهائـــي 
جلميـــع أبنائـــه، وبـــن لبنـــان رأس اجلســـر للمشـــروع العابـــر للحـــدود. 
وعلـــى عمليـــة االختيـــار هـــذه يتوقـــف مســـتقبل لبنـــان. لكـــن الـــذي 
ــي  ــار الوطنـ ــا التيـ ــاءه وخصوًصـ ــزب اهلل وحلفـ ــا أن حـ ــدو واضًحـ يبـ
احلـــر بـــإدارة جبـــران باســـيل الـــذي فرضـــت عليـــه الواليـــات املتحـــدة 
عقوبـــات صارمـــة، ال يأبهـــون للـــدرك الـــذي أصبـــح عليـــه لبنـــان 
واللبنانيـــن ومـــا يزالـــون يتحدثـــون عـــن املشـــاركة والتمثيـــل الطائفـــي 
يف حكومـــات لـــن ينتظـــر منهـــا اللبنانيـــون أي جديـــد، كيـــف ال، 
واجلـــدال السياســـي يـــدور بـــن أطـــراف سياســـية رفضهـــا الشـــعب 
ـــن حلـــزب اهلل  ـــى املناوئ ـــا. وحت ـــرة أبيه ـــا عـــن بك ـــب مبحاكمته ويطال
ورئيـــس اجلمهوريـــة يف لبنـــان، يلعبـــون بدورهـــم يف نفـــس امللعـــب 
القـــدمي، وهـــو ملعـــب اقتســـام الســـلطة واالدعـــاء بأحقيـــة متثيـــل 

ســـني هنـــا ومتثيـــل شـــيعي ومارونـــي هنـــاك.
ويبـــدو أيًضـــا أن النســـق القائـــم يف لبنـــان لـــم يـــزل عصًيـــا علـــى 
الكســـر، فالنظـــام ميلـــك أوراقـــه وخصومـــه ميلكـــون أوراقهـــم، لكـــن 

كال الطرفـــن، النظـــام واملعارضـــة، متحالفـــان يف اقتســـام الســـلطة 
وفـــق أبجديـــة طائفيـــة ومذهبيـــة، وكل منهمـــا لـــه ســـوق شـــعبي، 
يتبضـــع منـــه كلمـــا اقتضـــى األمـــر بنقـــود طائفيـــة معدنيـــة، بعدمـــا 

ــر.  جـــف الـــدوالر وتبخـ
ومـــع كل ذلـــك، يبقـــى خيـــاًرا وحيـــًدا قائًمـــا أمـــام اللبنانيـــن الذيـــن 
ــن  ــن عـ ــن بعيديـ ــه بســـالم وأمـ ــون فيـ ــًدا يعيشـ ــا محايـ ــدون وطًنـ يريـ
ــة  ــكل الطبقـ ــة بـ ــب اإلطاحـ ــار يتطلـ ــذا اخليـ ــن هـ ــات، لكـ كل النزاعـ
ــات  ــي األزمـ ــن وحـ ــدة مـ ــلطة جديـ ــاق سـ ــة، وانبثـ ــية الراهنـ السياسـ
اللبنانيـــن، وهـــذا  مـــن  الســـواد األعظـــم  يتكبدهـــا  التـــي  واآلالم 
ال ميكـــن أن يحصـــل إال بتســـوية سياســـية دوليـــة إقليميـــة، تضـــع 
ـــى حـــزب سياســـي، وهـــذه  ـــه إل حـــًدا وحـــاًل لســـالح حـــزب اهلل وحتيل
ـــب  ـــي شـــامل، تتطل ـــاوض إقليمـــي دول ـــودة مـــن رحـــم تف التســـوية املول
إدارة انتقاليـــة يف لبنـــان، بحيـــث يتخـــذ قـــرار باســـتعادة األمـــوال 
ــة ومصرفيـــن يف  ــن ساسـ ــارقن مـ ــع الناهبـــن والسـ ــة ووضـ املنهوبـ
ــا أن  ــن أيًضـ ــدة ) وميكـ ــون األمم املتحـ ــة تكـ ــجون، ويف السياسـ السـ
تكـــون جامعـــة الدولـــة العربيـــة( هـــي املمســـكة بـــإدارة امللـــف اللبنانـــي 
يف املرحلـــة االنتقاليـــة التـــي ســـتضع اللبنانيـــن وللمـــرة األخيـــرة أمـــام 
ــدة  ــلطة جديـ ــرز سـ ــدة تفـ ــات جديـ ــالل انتخابـ ــن خـ ــؤولياتهم مـ مسـ
ــوى  ــزاب والقـ ــد األحـ ــوز عنـ ــات الفـ ــر رهانـ ــات يصّفـ ــون انتخابـ بقانـ
واحلـــركات الفاســـدة يف كل الطوائـــف واملذاهـــب. غيـــر أن مثـــل 
هكـــذا حـــل، يتوقـــف جناحـــه علـــى إرادة واعيـــة عنـــد اللبنانيـــن، تقـــود 
إلـــى التمـــرد علـــى الـــذات أوالً واالنتمـــاء السياســـي ببعـــد الطائفـــي 
إليهـــم  الـــذي أوصلتـــه  ثانًيـــا، وعـــدم نســـيان املصيـــر  واملذهبـــي 
ــرى. وأن  ــدن والقـ ــا يف كل املـ ــاروا عليهـ ــي ثـ ــية التـ ــة السياسـ الطبقـ
هكـــذا خيـــار أو حـــل يجـــب أن يكـــون اســـتكماالً للحـــراك الـــذي أشـــعله 
اللبنانيـــون يف 17 أكتوبـــر 2019م، عندمـــا هبـــوا إلـــى الشـــوارع بشـــكل 
ـــام  عفـــوي لرفـــض الواقعـــن السياســـي واالقتصـــادي. ففـــي تلـــك األي
ــئلة:  ــن األسـ ــة مـ ــة عـــن معزوفـ ــوار يف اإلجابـ ــح الثـ ــم يفلـ ــة، لـ الثوريـ
مـــن أنتـــم؟ مـــن هـــي قياداتكـــم؟ ومـــاذا تريـــدون؟، لذلـــك يف اجلولـــة 
الثانيـــة للثـــورة عليهـــم أن يقدمـــوا إجابـــات بصناديـــق االقتـــراع، 
ــادات  ــورة أي القيـ ــابات الثـ ــبان وشـ ــوا شـ ــب أن يكونـ ــزون يجـ فالفائـ
العفويـــة لألهـــداف والتطلعـــات التـــي يحملهـــا الشـــباب اللبنانـــي. 
فهـــل يفعلهـــا اللبنانيـــون، ويعـــودون ليبنـــوا وطًنـــا جديـــًدا يعيدونـــه إلـــى 
احلضـــن العربـــي، ليعـــود لبنـــان بلـــًدا مســـتقال حـــًرا محايـــًدا، فيـــه 
جيـــش واحـــد وشـــعب واحـــد وســـلطة واحـــدة. إنـــه الســـؤال الكبيـــر 

بثالثيـــة ذهبيـــة حقيقيـــة، لـــن يرتـــاح اللبنانيـــون إال يف ظلهـــا.

المعـــادالت  لقلـــب  اللـــه يســـتخدمها  حـــزب  قـــوة  فائـــض       

لخلـــق دولـــة بدســـتور ونظـــام سياســـي جديـــد يناســـب تطلعاتـــه

* أستاذ القانون العام والعلوم السياسية يف الجامعات اللبنانية
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االقتصادية األزمة  من  الخروج  وسبل  كورونا  جائحة  مواجهة  من  عام 

ــة  ــادي: اإلغاث ــايف االقتص ــتراتيجية التع اس
الصمــود عــىل  قــادر  واقتصــاد  والهيكلــة 

د. محمد البنا

آثار الجائحة عىل االقتصاد العالمي

تتمثــل األزمــة االقتصاديــة بصفــة عامــة يف تراجع مســتويات النشــاط 
يف كافــة املجــاالت مــع دخــول رجــال األعمــال يف حالــة مــن الترقــب 
واالنتظــار، وحــدوث حــاالت مــن االنهيــار واخلــروج مــن العمــل بســبب 
اخلســائر، أو جتنًبــا خلســائر محتملــة ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض 
معــدل منــو النــاجت احمللــي، وارتفــاع معــدالت البطالــة، ودائمــا كانــت 
األزمــات االقتصاديــة نتيجــة انهيــار النظــام املالــي )األســواق املاليــة 
ــون(، وضعــف دوافــع االدخــار واالســتثمار، وخــروج  والوســطاء املالي

العديــد مــن الوحــدات اإلنتاجيــة عــن العمــل.
ومــا عهدنــاه كاقتصاديــن أن شــرارة األزمــة االقتصاديــة تنطلــق 
مــن اضطرابــات يف النظــام املالــي، ســواء يف األســواق املاليــة، أو يف 
املؤسســات املاليــة الوســيطة خاصــة البنــوك بأنواعهــا، حتــى كانــت 
جائحــة كوفيــد 19 املســتجد، فــأدى إلــى صدمــة ســلبية علــى مســتوى 
العــرض وصدمــة ســلبية علــى مســتوى الطلــب يف االقتصــاد الكلــي.
 وتأتــي صدمــة العــرض مــن انخفــاض العمالــة والتشــغيل ســواء 
بشــكل مباشــر حيــث أن العمــال يقعــون مرضــى بفيــروس كورونــا، 
وبشــكل غيــر مباشــر بســبب القيــود علــى الســفر وجهــود احلجــر 
الصحــي وتزايــد عــدد العمــال املقيمــن يف املنــزل لرعايــة األطفــال، 

أزمــة اقتصاديــة غيــر مســبوقة يف تاريــخ العالــم، فــكل األزمــات االقتصاديــة كان مرجعهــا اضطرابــات يف أحــد جوانــب 
النظــام املالــي، ســواء يف جانــب األســواق املاليــة )البورصــة(، أو مؤسســاته املاليــة الوســيطة )البنــوك(، لكــن األزمــة احلاليــة، 
ــد،  ــم يســتثنى منهــا بل ــوع الكوكــب، ول ــد، كوفيــد 19 املســتجد، شــملت رب ــة نتجــت عــن فيــروس جدي ســببها جائحــة صحي

فأضــرت بصحــة اإلنســان وصحــة االقتصــاد.
وبحلــول أوائــل أبريــل كان نحــو 150 بلــًدا قــد أغلقــت جميــع املــدارس، وفرضــت إلغــاء التجمعــات والفعاليــات، وأغلــق أكثــر 
مــن 80 بلــًدا كل أماكــن العمــل الحتــواء تفشــي الفيــروس. وفرضــت قيــود علــى الســفر علــى نطــاق واســع، وأثــرت اإلغالقــات 
اإللزاميــة إلــى جانــب التباعــد االجتماعــي التلقائــي مــن جانــب املســتهلكن واملنتجــن تأثيــًرا كبيــًرا علــى نشــاط التجــارة يف 

العالــم، وصاحبتهــا تقلبــات يف األســواق املاليــة، وتراجعــات حــادة ألســعار النفــط واملعــادن الصناعيــة.

إضافــة إلــى نقــص املــواد اخلــام ورأس املــال واملســتلزمات الوســيطة 
ــل وتعطــل عمــل الشــركات. ــات النق مــع صعوب

عامليــة  كانــت  فقــد  الطلــب  جانــب  علــى  الســلبية  الصدمــة  أمــا 
وإقليميــة، فالصعوبــات االقتصاديــة العامليــة وتعطيــل سالســل القيمــة 
العامليــة، تــؤدي إلــى خفــض الطلــب علــى الســلع واخلدمــات املنتجــة، 
وعلــى  اخلليــج(،  منطقــة  يف  والســياحة  النفــط  األخــص  )وعلــى 
املســتوى اإلقليمــي يــؤدي االنخفــاض املفاجــئ يف النشــاط التجــاري، 
واملخــاوف بشــأن العــدوى، حتــد مــن الســفر، إضافــة إلــى حالــة عــدم 
اليقــن بشــأن انتشــار الفيــروس ميكــن أن تضعــف مــن االســتثمار 

واالســتهالك يف املنطقــة.
ــس عــام 2020م،  ــة يف دول املجل وقــد تضــررت األنشــطة االقتصادي
بشــكل غيــر مســبوق، وهــي التــي كانــت تتعامــل ســابًقا مــع األزمــات 
املاليــة واالقتصاديــة العامليــة، بقــدر كبيــر مــن املرونــة، وقــدرة عاليــة 
علــى حتمــل الصدمــات، لكــن شــمول هــذه األزمــة، مــع تأثيــرات 
اإلغــالق التــام للحــدود، وتقيــد األنشــطة الداخليــة، ووضــع قيــود 
علــى احلركــة الداخليــة، أثــرت بشــكل مباشــر علــى معــدالت النشــاط 

ــة. ــة الســلعية واخلدمي االقتصــادي يف معظــم األنشــطة اإلنتاجي
أضــف إلــى ذلــك مــا تتســم بــه دول املنطقــة مــن ســمات خاصــة، 
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أهمهــا، أنهــا تعتمــد اعتمــاًدا كبيــًرا علــى التجــارة والســياحة وعلــى 
صــادرات الســلع األوليــة، وتعانــي مــن مواطــن ضعــف ماليــة، بســبب 
ــات  ــل املوازن ــة يف متوي ــض النفطي ــى الفوائ ــاد عل ــرة االعتم طــول فت
العامــة للحكومــات، وهــو مــا يجعلهــا أكثــر عرضــًة للضغــوط املاليــة، 
فضــاًل عــن اســتمرار ارتــكاز االقتصــادات الوطنيــة علــى القطاعــات 

ــى اإلنفــاق احلكومــي. ــة، وعل األولي
ومنــذ اكتشــاف الفيــروس اجلديــد يف نهايــة عــام 2019م، انخفضــت 
النفــط انخفاًضــا حــاًدا، ممــا يعكــس هبوًطــا شــديًدا يف  أســعار 
الطلــب العاملــي علــى النفــط، املصاحــب بســبب إجــراءات التباعــد 
باجلوائــح،  الصلــة  ذات  اإلجــراءات  مــن  وغيرهــا  االجتماعــي 
وانخفــض ســعر خــام برنــت إلــى أدنــى مســتوياته منــذ عــدة ســنوات 
وهــو 20 دوالًرا للبرميــل يف شــهر أبريــل 2020م، حــن ظهــرت وفــرة 
يف اإلمــدادات العامليــة بســبب اإلغــالق االقتصــادي ممــا أدى إلــى 
ــاج  ــاع إنت ــم وارتف ــع أنحــاء العال ــى النفــط يف جمي ــب عل ــار الطل انهي

النفــط يف أعضــاء منظمــة البلــدان املصــدرة للنفــط أوبــك. 
ويف أول مايــو مــن العــام نفســه، بعــد التوصــل إلــى اتفــاق، بــدأت 
أوبــك واملنتجــون املتحالفــون معهــا يف خفــض إنتــاج النفــط مبســتوى 
ــا، ويف وقــت الحــق مــن شــهر  ــل يومًي ــون برمي ــغ 7.9 ملي قياســي بل
مايــو أعلنــت الســعودية عــن خفــض إضــايف مــن جانــب واحــد قــدره 
مليــون برميــل يومًيــا، ثــم أعلنــت الكويــت واإلمــارات إنهمــا ســتحذوان 
حذوهــا، ونتيجــة لذلــك، انخفــض إنتــاج أوبــك بحــدة يف الربــع الثانــي 
مــن عــام 2020م. وســاعد هــذا اخلفــض يف اإلنتــاج، إلــى جانــب 
تخفيــف اإلغــالق االقتصــادي يف بعــض أنحــاء العالــم، علــى ارتفــاع 
ســعر خــام برنــت إلــى أكثــر مــن 40 دوالر للبرميــل اعتبــاًرا مــن أواخــر 

ســبتمبر2020م.
ــة  ــى حال ــر عل ــى حــد كبي ــد إل ــات أســعار النفــط تعتم ــزال توقع والت
االقتصــاد العاملــي وحتالــف أوبــك، ومــن غيــر املتوقــع أن يتعافــى 
ــا،  ــى النفــط إلــى مســتوى مــا قبــل تفشــي اجلائحــة قريًب الطلــب عل
حيــث حتيــط باالقتصــاد العاملــي حالــة قويــة مــن عــدم اليقــن. ويف 
شــهر أغســطس 2020م، توقعــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة أن يتقلــص 
الطلــب العاملــي علــى النفــط عــام 2020 مبقــدار   8.1مليــون برميــل 

يومًيــا مقارنــة بعــام 2019م، ويشــير منحنــى العقــود اآلجلــة إلــى 
أن أســعار النفــط ســتظل دون 50 دوالر للبرميــل حتــى نهايــة عــام 
2022م، )تقريــر أحــدث املســتجدات االقتصاديــة ملنطقــة الشــرق 

األوســط وشــمال إفريقيــا، أكتوبــر 2020(
وهكــذا تســببت جائحــة كورونــا، يف إحــداث مخاطــر مباشــرة هــددت 
جهــود دول اخلليــج نحــو الــرؤى املســتقبلية التــي بدأتهــا مــع إعــالن 
األمم املتحــدة عــن أهــداف التنميــة املســتدامة 2015-2030م، وال 
تــزال تأثيراتهــا الســلبية آخــذة يف االنتشــار، مــع انفتــاح اقتصــادات 
دول املنطقــة علــى العالــم اخلارجــي، ومــا لــم تتخــذ بلــدان العالــم 
لهــذه  التراكميــة  التأثيــرات  فــإن  لهــا،  للتصــدي  مناســبة  تدابيــر 
ــة يف  ــرة طويل ــة، ســوف تســتمر لفت ــا االقتصادي اجلائحــة وتداعياته

املســتقبل.
للتعامــل مــع  الزمــن  بلــدان املنطقــة يف ســباق مــع  وفيمــا تدخــل 
حالــة الطــوارئ الصحيــة، ســيتعن عليهــا البحــث عــن ســبل الحتــواء 
اخلســائر االقتصاديــة واالجتماعيــة، والعمــل بصــورة عاجلــة علــى 
إعــادة خطــط التنميــة إلــى مســارها مــن جديــد، بدأتــه منــذ ســنوات 
طويلــة وعدلــت مســارها مؤخــًرا يف حقبــة مــا بعد الفوائــض النفطية، 
ومــن بــن محــاور التركيــز األساســية يف جميــع دول املجلــس: حتســن 
تقــدمي اخلدمــات، وتشــجيع تنــوع النشــاط االقتصــادي، وتدعيــم 
اإلدارة الرشــيدة واحلوكمــة، وتعزيــز رأس املــال البشــري الوطنــي 

ــى وجــه اخلصــوص. عل

وقــد أثــرت جائحــة فيــروس كورونــا وانخفــاض إنتــاج النفــط وأســعاره 
ــى أوضــاع  ــة، وخاصــة عل ــى االقتصــادات اخلليجي ــًرا عل ــًرا كبي تأثي
املاليــة العامــة، التــي ال تــزال الفوائــض النفطيــة ركيزتــه األساســية، 
مصــادر  تنويــع  إلــى  الراميــة  الكبيــرة  التدابيــر  مــن  الرغــم  علــى 
الدخــل القومــي، ومــن ثــم تنويــع مصــادر اإليــرادات العامــة للدولــة، 
مــع توســعة األوعيــة الضريبيــة، وزيــادة اســهامات القطــاع اخلــاص يف 
مجــاالت النشــاط االقتصــادي، وتشــغيل مزيــد مــن العمالــة الوطنيــة 

عاليــة املهــارة التــي تفرزهــا نظــم تعليميــة متطــورة.
ومــا زالــت نهايــات عــام 2020م، غيــر مؤكــدة، مــع اعتمــاد التعــايف يف 

األرواح  حفـــظ  الخليـــج:  لـــدول  المقترحـــة  االســـتراتيجية     

وحمايـــة الفقـــراء واســـتدامة األعمـــال وإيجـــاد فـــرص العمـــل

بإشارة  يبعث  التنويع  خطط  نجاح  عىل  الحكومات  إصرار    

األزمة آثار  لتخطي  ا  استراتيجًي الخاص وتوجًها  للقطاع  جيدة 
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املــدى املتوســط علــى احتــواء اجلائحــة وانتعــاش االقتصــاد العاملــي يف 
نهايــة املطــاف، وتشــير األوضــاع الســائدة يف أســواق النفــط العامليــة 
ــد يفضــي  ــد املتوســط، ممــا ق ــة يف األم ــى اســتمرار عجــز املوازن إل
إلــى مســار متصاعــد يف الديــن العــام، لكــن إصــرار احلكومــات علــى 
جنــاح خطــط التنويــع واســتقرار األطــر املاليــة العامــة علــى نحــو 
يبعــث بإشــارة جيــدة إلــى القطــاع اخلــاص، ميثــل توجًهــا اســتراتيجًيا، 

لتخطــى آثــار األزمــة وتــاليف انعكاســاتها الســلبية.

الوضع االقتصادي لدول المنطقة خالل عام 2020

عــن  الناجمــة  واالجتماعيــة  واملاليــة  االقتصاديــة  التكلفــة  تشــكل 
جائحــة كورونــا تكلفــة ضخمــة علــى االقتصــاد العاملــي بيــد أنهــا أكثــر 
كلفــة علــى منطقــة الشــرق األوســط، وشــمال إفريقيــا ومــن بينهــا 
ــا  دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، ورغــم أن اجلائحــة أصابــت تقريًب
كل قطــاع مــن قطاعــات االقتصــاد باملنطقــة، مبــا يف ذلــك الزراعــة 
واخلدمــات التجاريــة وغيــر التجاريــة، حيــث يعمــل معظــم العمــال 
ــة يف  منفضــي األجــر والنســاء، وقــد حتمــل قطــاع اخلدمــات احمللي

      تـشيـــــر األوضــاع السائــــدة يف أسواق النــفط العالميـــة 

المتـــوسط األمـــد  يف  الموازنـــــة  عجــــز  استمرار  إىل 
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املنطقــة أكبــر صدمــة ســلبية، وكذلــك خدمــات الســياحة، ممــا أضــر 
ــة،  ــن يف أنشــطة الســفر والســياحة وجتــارة التجزئ ــح العامل مبصال
وخدمــات اإلقامــة وخدمــات األغذيــة واملشــروبات، ومــع اســتمرار 
املنطقــة  أنحــاء  جميــع  االقتصــادي  واإلغــالق  املــرض  انتشــار 
واســتمرار تعطــل سالســل التوريــد، ســتكون عمالــة اإلنــاث – التــي 
ــر تضــرًرا  ــام، هــي األكث ــا لألم ــا قدًم ــع به ــج للدف تســعى دول اخللي
باعتبارهــم األكثــر حضــوًرا يف قطــاع اخلدمــات والقطاعــات غيــر 

الرســمية
أشــارت النســخة الرابعــة مــن تقريــر املرصــد االقتصــادي لــدول 
مجلــس التعــاون اخلليجــي )البنــك الدولــي( التــي صــدرت قبيــل 
انفجــار األزمــة احلاليــة، إلــى أن معــدل النمــو االقتصــادي يف املنطقــة 
كان مــن املتوقــع أن يرتفــع إلــى 2.1% يف 2019م، مقارنــة بنحــو %2 
العــام 2018م، قبــل أن تتســارع وتيرتــه ليصــل إلــى 3.2% يف 2020م، 
ويســتقر عنــد 2.7% يف 2021م. لكــن عــادة ال جتــري الريــاح مبــا 
تشــتهي الســفن، فقــد أثــرت جائحــة فيــروس كورونــا وانهيــار أســعار 
املنطقــة،  يف  الوطنيــة  االقتصــادات  جوانــب  جميــع  علــى  النفــط 
وذلــك  تتعــايف إال بصــورة جزئيــة عــام 2021م،  أال  املتوقــع  ومــن 
ألســباب ترجــع يف األســاس إلــى انخفــاض عائــدات تصديــر النفــط، 
وانخفــاض إيــرادات املاليــة العامــة، والزيــادة الكبيــرة يف املصروفــات 
اســتجابة لألزمــة الصحيــة. وبحســب تقاريــر البنــك الدولــي، مــن 
املتوقــع أن تتعــرض دول املنطقــة حلالــة مــن التباطــؤ والتــي حتولــت 

إلــى ركــود وذلــك علــى النحــو التالــي:
 البحريــن: مــن املتوقــع أن ينكمــش اقتصــاد البحريــن يف عام 2020م، 
بســبب انخفــاض أســعار النفــط العامليــة واالجــراءات االحترازيــة، 
ومــن املرتقــب أن يرتفــع العجــز يف املاليــة العامــة والعجــز يف ميــزان 
املعامــالت اخلارجيــة بشــدة يف 2020م، بعــد التراجــع الــذي حــدث 

يف كليهمــا عــام 2019م.
الكويــت: يف حــن أن األداء يف عــام 2020م، ســيعاني مــن الصدمات 
املزدوجــة للجائحــة وتراجــع أســعار النفــط، مــن املتوقــع اآلن أن 
ينكمــش إجمالــي النــاجت احمللــي احلقيقــي بنســبة 7.9% مــن إجمالــي 
النــاجت احمللــي يف عــام 2020م، )مقارنــة بـــ -5.4% يف يونيــو 2020م( 
حيــث أن منــو إجمالــي النــاجت احمللــي غيــر النفطــي ضعيــف بســبب 
إجــراءات قيــود الصحــة العامــة املطولــة وإجــراءات التخفيــف املاليــة 
بنســبة 16.6% علــى  النفــط يف  املقيــدة، كمــا تراجعــت عائــدات 
خلفيــة انخفــاض أســعار النفــط بنســبة 10.3% وانخفــاض إنتــاج 
النفــط بنســبة 2.2%. كمــا انخفضــت اإليــرادات غيــر النفطيــة أيًضــا 

بســبب ضعــف النشــاط االقتصــادي.
عمــان: مــن املتوقــع أن ينكمــش االقتصــاد بشــدة بأكثــر مــن 9% يف 
2020م، بســبب تراجــع الطلــب العاملــي علــى النفــط والضربــة التــي 
ــر النفطــي. ويواجــه االقتصــاد  ــا للقطــاع غي ــا جائحــة كورون وجهته
غيــر النفطــي ضغوًطــا كبيــرة أيًضــا يف ظــل القيــود املســتمرة، إذ أن 
قطاعــي الســياحة والفنــادق مــن بــن أشــد القطاعــات تضــرًرا. وإذا 
مــا حتســنت الظــروف فمــن املتوقــع أن يتعافــى النمــو تدريجًيــا إلــى 

4% يف املتوســط يف2021-2022م.
قطــر: مــن املتوقــع أن ينكمــش النــاجت احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي 
ــاق  ــه مــن خــالل اإلنف ــذي مت تخفيف بنســبة 2% يف عــام 2020م، وال
علــى البنيــة التحتيــة قبــل كأس العالــم لكــرة القــدم عــام 2022م، 
والتوســع املســتمر يف قــدرة الغــاز الطبيعــي املســال، والتكيــف املالــي 
ومــن املتوقــع أن تدعــم اخلطــوات املتخــذة لتحســن بيئــة األعمــال، 
وكذلــك الدفعــة األخيــرة قبــل كأس العالــم، النمــو االقتصــادي علــى 

املــدى املتوســط.
كورونــا  فيــروس  جائحــة  تؤثــر  الســعودية:  العربيــة  اململكــة 
وانخفــاض إنتــاج النفــط وأســعاره تأثيــًرا كبيــًرا علــى االقتصــاد 
التدابيــر  مــن  الرغــم  وعلــى  العامــة،  املاليــة  وأوضــاع  الســعودي 
الكبيــرة يف السياســات املاليــة والنقديــة التــي صاحبــت رؤيــة 2030، 
فمــا زالــت آفــاق 2020م، ضعيفــة مــع اعتمــاد التعــايف يف املــدى 
ــح  ــواء اجلائحــة وفت ــى انتعــاش االقتصــاد العاملــي واحت املتوســط عل

احلــدود يف نهايــة املطــاف.
اإلمــارات العربيــة املتحــدة: أكــد البنــك الدولــي يف يونيــو املاضــي 
أن دولــة اإلمــارات متكنــت مــن تقليــص حجــم األضــرار االقتصاديــة 
الناجتــة عــن جائحــة كورونــا، نتيجــة سياســاتها االقتصاديــة واملاليــة 
التــي أســهمت يف تعزيــز اإليــرادات احلكوميــة أمــام تقلبــات أســعار 
ــدوق النقــد  ــة، كمــا توقــع صن ــا املالي ــوة أوضاعه ــة لق النفــط، إضاف
الدولــي يف أبريــل املاضــي أن تســهم املصــدات املاليــة الضخمــة 
واألســس القويــة التــي قــام عليهــا اقتصــاد دولــة اإلمــارات يف تســريع 
ــى  ــه إل ــا، ليســجل منــًوا يصــل معدل التعــايف مــن تبعــات أزمــة كورون
3.3% يف عــام 2020م،  )البنــك الدولــي، اآلفــاق االقتصاديــة لــدول 

ــر 2020( ــج — أكتوب اخللي

السبيل للخروج من األزمة

برغــم كل النجاحــات الســابقة علــى األزمــة واإلصالحــات اجلاريــة، 
مــن أجــل حتســن بيئــة األعمــال يف املنطقــة، إال أن حتقيــق منــو 

         لتجاوز تداعيات كورونا ضرورة تعزيز المنافسة واعتماد التكنولوجيا 

ــة واالقتصاد المعريف واالبتكارات والتكامل اإلقليمي الرقميـ
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اقتصــادي أكثــر اســتدامة، ســيظل رهنــا بانفــراج األزمــة واحلصــول 
علــى اللقــاح الواقــي مــن كورونــا وإتاحتــه لألفــراد علــى قدم املســاواة.  
وبالتــوازي مــع انحســار األزمــة، فــإن اســتعادة زخــم التنميــة يتطلــب 
أوضــاع  تدابيــر ضبــط  االســتمرار يف مســاندة  مــن دول اخلليــج 
بخلــق  والنهــوض  االقتصــادي،  النشــاط  وتنويــع  العامــة،  املاليــة 
والشــباب،  للنســاء  الســيما  اخلــاص،  القطــاع  بقيــادة  الوظائــف 
ــق  ــال البشــري عــن طري ــن رأس امل ــرة تكوي ــى تســريع وتي ــة إل إضاف
الصحيــة  النواحــي  لتحســن  إســتراتيجية حكوميــة شــاملة  اتبــاع 

والتعليميــة التــي تصنــع رأس املــال البشــري.

وينبغــي ملختلــف البلــدان باملنطقــة، عنــد التصــدي جلائحــة كورونــا، 
أن تركــز أوالً علــى االســتجابة للقضايــا الصحيــة مــع احلفــاظ علــى 
ضبــط  تؤجــل  أن  علــى  وحمايتهــا،  واإلنتــاج  االســتهالك  قــدرات 
أوضــاع املاليــة العامــة إلــى أن يتحقــق االنتعــاش ويترســخ النمــو، 
وينصــب التركيــز احلالــي علــى إعــادة تخصيــص اإلنفــاق ملعاجلــة 
اإلنفــاق لضمــان  الكفــاءة يف هــذا  وزيــادة  العاجــل لألزمــة  األثــر 
املشــروعات  مــن  املســتهدفن  املســتفيدين  إلــى  اإلغاثــة  وصــول 

واملتوســطة. الصغيــرة 

 وثمــة حاجــة شــديدة يف املــدى املتوســط إلــى تعزيــز سياســات رفــع 
اإلنتاجيــة الســتعادة النمــو وحتقيــق االســتقرار يف املاليــة العامــة، 
ومــن الوســائل القويــة لتحقيــق ذلــك إصــالح دور الدولــة، وتعزيــز 
املنافســة العادلــة، واعتمــاد التكنولوجيــا الرقميــة، وتدعيــم الــدور 
الفعــال للجامعــات يف االقتصــاد املعــريف واالبتــكارات، والســعي إلــى 
حتقيــق مزيــد مــن التكامــل اإلقليمــي عــن طريــق تعزيــز التجــارة 
البينيــة وتوســيعها لالســتفادة مــن تفــكك سالســل التوريــد العامليــة، 

ــدرات التنافســية ــاء الطابــع اإلقليمــي لتعزيــز الق والســعي إلضف
استراتيجية مقترحة يف مواجهة األزمة

يف ضــوء عــدم اليقــن الســائد بخصــوص اللقــاح الواقــي وســبل 
ــة  العــالج، فــإن االســتراتيجية املقترحــة متــر بثــالث مراحــل: مرحل
اإلغاثــة، ومرحلــة إعــادة الهيكلــة، ومرحلــة بنــاء تعــاف قــادر علــى 
ــس التعــاون  ــدان مجل الصمــود. وترتكــز االســتراتيجية املقترحــة لبل
يف مواجهــة األزمــة، اتســاًقا مــع توجهــات البنــك الدولــي، يف العمــل 
علــى 4 محــاور، علــى النحــو التالــي: حفــظ األرواح، وحمايــة الفقــراء 
والفئــات املهمشــة، وضمــان اســتدامة األعمــال وإيجــاد فــرص العمــل، 

وبنــاء تعــاف قــادر علــى الصمــود، وتشــكل هــذه احملــاور مجــاالت 
ــق االســتراتيجية.  ــة لتطبي عمــل أساســية خــالل املراحــل الثالث

احملــور األول: إعطــاء أولويــة إلنقــاذ األرواح التــي تهددهــا اجلائحــة 
مبــا يســاعد علــى بنــاء تعــاف قــادر علــى الصمــود، وقــد ظهــر ذلــك 
مــع  العامــة  الصحيــة  الطــوارئ  إعــالن حــاالت  مــن خــالل  جلًيــا 
نظــم  وبنــاء  الصحيــة،  النظــم  وإعــادة هيكلــة  بدايــات اجلائحــة، 

صحيــة جاهــزة ملواجهــة األزمــات مســتقباًل.

ــا، وهــو  ــرة واألشــد احتياًج ــات الفقي ــة الفئ ــي: حماي ــور الثان  احمل
مــا أكــده إعــالن حــاالت الطــوارئ االجتماعيــة )يف مرحلــة اإلغاثــة(، 
ــى اجلائحــة  ــال البشــري مبجــرد الســيطرة عل ــاء رأس امل وإعــادة بن
)مرحلــة إعــادة الهيكلــة(، ومــن ثــم متيكــن االقتصــاد مــن اخلــروج مــن 

األزمــة يف مرحلــة الحقــة.

 احملــور الثالــث: ضمــان اســتدامة األعمــال وإيجــاد فــرص العمــل، 
ومســاعدتهم علــى احلفــاظ علــى الوظائــف ودعــم منشــآت األعمــال، 
)مرحلــة  االقتصاديــة  الطــوارئ  حــاالت  ذلــك  علــى  ســاعد  وقــد 
تبــدأ  التــي  الديــون  وتســوية  الشــركات  هيكلــة  وإعــادة  اإلغاثــة(، 
مبجــرد الســيطرة علــى اجلائحــة، )إعــادة الهيكلــة(، ومــن ثــم تأكيــد 
منــو األعمــال التجاريــة وإيجــاد فــرص العمــل، ومــن ثــم بنــاء تعــاف 

ــى الصمــود. ــادر عل ق

 احملــور الرابــع: إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل مــن خــالل تعزيــز 
ــاء تعــاف أكثــر  السياســات واملؤسســات واالســتثمارات، مــن أجــل بن
قــدرة علــى الصمــود، وذلــك باحلفــاظ علــى رؤيــة واضحــة أمــام 

               التقدم يعتمد عىل احتواء الوباء وقدرات االقتصادات الوطنية 
العمل وقوة  اإلنتاجية  الطاقة  عىل  والحفاظ  الصمود  عىل 

املقترحـــة اإلســـتراتيجية  عناصـــر  ملخـــص 

مقالمقال
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األهــداف طويلــة األجــل يف مرحلــة اإلغاثــة، وإصــالح السياســات 
مــن  كاف  قــدر  وتنفيــذ  الهيكلــة،  إعــادة  مرحلــة  يف  واملؤسســات 
ــة  ــة يف مرحل ــى نحــو أفضــل للمعاون ــاء عل االســتثمارات إلعــادة البن
ــى اجلائحــة. ــى الصمــود مبجــرد الســيطرة عل ــادر عل ــاف ق ــاء تع بن

اخلالصة
  إجمــاالً تقتضــي جائحــة كورونــا اســتمرار العمــل وعلى نطاق واســع، 
علــى صعيــد مراحــل ثالثــة: اإلغاثــة، وإعــادة الهيكلة، والتعــايف القادر 
علــى الصمــود، حيــث تتعلــق املرحلــة األولــى باالســتجابة الطارئــة 
للتهديــدات الصحيــة التــي يشــكلها فيــروس كورونــا ومــا يترتــب عليــه 

مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة وماليــة عاجلــة.

وحينمــا تتمكــن البلــدان مــن الســيطرة علــى اجلائحــة  تبــدأ  يف 
ــى تدعيــم  ــة عل ــة إعــادة الهيكل ــح اقتصاداتهــا، تركــز مرحل إعــادة فت
ــاة  ــة يف مواجهــة األزمــات املســتقبلية، وعــودة احلي األنظمــة الصحي
اليوميــة وســبل كســب العيــش إلــى طبيعتهــا مــن خــالل تدعيــم التعليــم 
وخلــق الوظائــف وتوفيــر ســبل احلصــول علــى الرعايــة الصحيــة، 
ــد  ــى الوقــوف مــن جدي ــة عل ومســاعدة الشــركات واملؤسســات املالي
علــى أقــدام راســخة، ومــن ثــم تتمكــن مــن الدخــول يف املرحلــة الثالثــة 
ــر  ــاء اقتصــادات أكث ــم  لبن ــايف الدائ resilient Recovery التع
اســتدامة وصمــوًدا يف عالــم بدلتــه اجلائحــة، مــع احلفــاظ علــى 
مجــال رؤيــة واضــح لدعــم االنتعــاش وأهــداف التنميــة طويلــة األجــل 
كمــا هــي مجســدة  يف رؤى وخطــط ، يف بلــدان املجلــس لتحقيــق 

ــة املســتدامة.  أهــداف التنمي
ومــع ذلــك ، فــإن التقــدم علــى أرض الواقــع ســوف يختلــف بــن 
الوبــاء  احتــواء  علــى  حاســم  بشــكل  التقــدم  وســيعتمد  البلــدان، 
علــى  واحلفــاظ  الصمــود  علــى  الوطنيــة  االقتصــادات  وقــدرات 
طاقاتــه اإلنتاجيــة وقــوة العمــل، وســوف تترتــب الكثيــر مــن املخاطــر 
إذا طالــت فتــرة الطــوارئ ، ممــا قــد يــؤدي إلــى اإلبطــاء  يف بــدء 
ــد تتســبب  ــايف، وق ــة التع ــة والدخــول يف مرحل ــة إعــادة الهيكل مرحل
تلــك  تراجــع  يف  العــدوى  مــن  ثانويــة  موجــات  حــدوث  احتماليــة 
اخلطــط  إلــى الــوراء، ممــا يتطلــب درجــة عاليــة مــن املرونــة  يف 
التعامــل مــع املوقــف، وأن تتكيــف اخلطــط  مــع الظــروف املتقلبــة 

الواقــع. واملتغيــرة وبســرعة علــى أرض 

خالصــة القــول إن األزمــة رغــم أنهــا أثــرت ســلًبا علــى كثيــر مــن 
األنشــطة االقتصاديــة يف املنطقــة لكنهــا كشــفت عــن جوانــب كثيــرة 
مــن قــوة االقتصــادات اخلليجيــة، ودعمــت أهميــة التوجــه لالنخــراط 
يف أجنــدة إصــالح شــاملة تتنــاول بعــض القضايــا الهيكليــة األساســية 
يف املنطقــة مثــل الالمركزيــة وتنميــة القطــاع اخلــاص وتطويــر نظــم 
احلمايــة االجتماعيــة، ودعــم منــوذج منــو أكثــر شــمولية مثــل التنويــع 
ــم  ــى الصحــة والتعلي ــاق عل ــد مــن اإلنف االقتصــادي وتخصيــص مزي

واالبتــكار الصناعــي واملشــاركة يف سالســل القيمــة اإلقليميــة.

* أستاذ االقتصاد جامعة املنوفية مرص ـ املستشار املايل واالقتصادي لجامعة امللك 
عبد العزيز
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عشــر تحــوالت كبــرى فــي املنطقــة العربيــة منــذ صفعــة بــو عزيــزي املزعومــة

تأهيل الشباب العربي لتحمل أعباء األوطان واالندماج 
يف نظام دويل يتشكل بالعلم وتحرير العقل

ــي(.. فهــل مــازال  ــع العرب ــه )أحــداث الربي ــق علي ــى ملــا أطل ــدالع الشــرارة األول ــذ ان ــى بعــد عشــر ســنوات من نحــن اآلن عل
البعــض منــا يــراه ربيعــاً؟! وهــل مــا زلنــا ونحــن نعيــش مآالتــه راهنــاً، نظــن أن خلفــه إصالحــاً؟! وأنــا بســببه ميكــن أن نصبــح 

أفضــل؟! 
لقــد تبدلــت أوضــاع اإلقليــم علــى نحــو لــم يعرفــه منــذ نهايــة احلــرب العامليــة األولــى، تغيــرت مالمحــه، حتــى بــات عصيــاً  
التعــرف عليــه  مــن قبــل ممــن عــاد إليــه مــن أبنائــه ممــن طــال ابتعادهــم عنــه !! .. هــذه ليســت ســوريا، وال تلــك ليبيــا، وال 

هــذا اليمــن، وال ذاك العــراق..
كل مــا حمــل بصمــات ســايكس-بيكو قبــل مائــة عــام، يجــري اآلن تبديلــه عنــوة، يف عمليــة ظاهرهــا الثــورة وباطنهــا عــودة 
االســتعمار، عالــم ســايكس-بيكو الــذي لقنونــا يف مدارســنا، إنــه خرائــط صاغهــا االســتعمار حتــى يتمكــن مــن متزيقنــا، باتــت 

اســتعادته حلمــاً عصيــاً علــى التحقيــق .

عبد املنعم مصطفى

بعـــد عشـــر ســـنوات مـــرت علـــى حكايـــة صفعـــة البوعزيـــزي يف 
تونـــس، هـــذه الصفعـــة التـــي أشـــعلت الشـــرارة األولـــى ملـــا أطلـــق عليـــه 
) أحـــداث الربيـــع العربـــي(، نســـتطيع اآلن علـــى األقـــل أن نشـــك 
يف هـــذه الروايـــة، التـــي حـــاول مـــن روجوهـــا إقناعنـــا بـــأن شـــرطية 
)امـــرأة( صفعـــت بائعـــاً متجـــوالً ) رجـــل( يف بلـــدة ســـيدي بوزيـــد 
ــا  ــا، مـ ــل عليهـ ــروات يعمـ ــة للخضـ ــادرت عربـ ــس، وصـ ــرة بتونـ الفقيـ
أدى بـــه إلـــى االنتحـــار حرقـــاً أمـــام مبنـــى البلديـــة ) رمـــز الســـلطة 
ــاب  ــر شـ ــاطة، حـــن ينتحـ ــذه البسـ ــري بهـ ــور ال جتـ ــة(. فاألمـ احملليـ

بقريـــة جنـــوب تونـــس فتتمـــزق دول وتســـقط حكومـــات 
كانـــت عمليـــة صناعـــة رمـــوز قويـــة، ألحـــداث عاصفـــة، بإقليـــم 
ــتدعاء  ــر قـــرون، تقتضـــي اسـ ــه بالتكلـــس عبـ ــة فيـ أصيبـــت السياسـ
ــم  ــر عالـ ــل عبـ ــدرات للتواصـ ــف قـ ــع، وتوظيـ ــاج الذرائـ ــون إنتـ كل فنـ
افتراضـــي لـــم يعرفـــه اإلنســـان عبـــر تاريخـــه كلـــه، وهـــو مـــا قـــد 
جـــرى متامـــاً، لـــوال مكـــر التاريـــخ، حـــن اســـتطاعت بعـــض شـــعوب 
احلضـــارات القدميـــة، العتيقـــة، العريقـــة، إيقـــاف مـــد أســـطورة 
ــاء إيقاعـــه كحـــد  ــم، أو إبطـ البوعزيـــزي، ووقـــف التدهـــور يف اإلقليـ

أدنـــى. 
ــى  ــيطرة علـ ــدة للسـ ــة ممتـ ــنت عمليـ ــزي، دشـ ــة البوعزيـ   حكايـ
ليبيـــا وســـوريا واليمـــن، مـــا كان لهـــا أن تتعثـــر لـــوال تصـــدي كل مـــن 

مصـــر والســـعودية واإلمـــارات العربيـــة، لهـــا يف طـــور مبّكـــر ، بعـــزم 
ــر.  ــة، وأداء مثمـ ــوي، وأدوات فاعلـ قـ

ـــا  ـــر( دعون ـــي الكبي ـــق العرب ـــدالع )احلري يف الذكـــرى العاشـــرة الن
نرصـــد أبـــرز عشـــر حتـــوالت يف عشـــر ســـنوات منـــذ صفعـــة بـــو 

عزيـــزي املزعومـــة، ثـــم نحـــاول اإلجابـــة عـــن الســـؤال:
مـــاذا ننتظـــر علـــى مشـــارف عشـــرية ثانيـــة منـــذ انـــدالع ) 

العربـــي(؟ احلريـــق 

ما هي أبرز عشر تحوالت منذ اندالع الحريق العربي؟:

1- اكتشـــف الشـــارع أن التغييـــر ممكـــن، لكـــن التحكـــم يف نتائجـــه 
ـــن خرجـــوا يف تونـــس لإلطاحـــة  ـــر ممكـــن. فالذي ـــه غي ـــد وجهت وحتدي

ـــوا راغبـــن يف اســـتدعاء الغنوشـــي  ـــم يكون ـــي، ل بحكـــم بـــن عل

2ـ أكتشـــف املصريـــون الذيـــن خرجـــوا يف مليونيـــات تطالـــب 
برحيـــل مبـــارك، أنهـــم ميكنهـــم إزاحـــة الرئيـــس لكنهـــم ال يســـتطيعون 

وحدهـــم تنصيـــب خليفتـــه 

3 ـــــ ركبـــت جماعـــة اإلخـــوان املســـلمن املشـــهد )الثـــوري( يف كافـــة 
ـــى  ـــى اليمـــن إل ـــى تونـــس إل ـــا إل ـــى ليبي ـــة مـــن مصـــر إل ـــن العربي امليادي
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ســـوريا إلـــى البحريـــن، مـــع ســـعي نهـــم للســـلطة مـــا عـــادت اجلماعـــة 
معـــه راغبـــة وال قـــادرة يف التخفـــي والتظاهـــر بالزهـــد. 

ـــود  ـــى مـــدى عق ـــا عل ـــت جماعـــة اإلخـــوان عـــن شـــعارات تبنته 4-تخل
مثـــل شـــعارها الشـــهير    ) هـــي هلل.. هـــي هلل .. مـــوش للســـلطة وال 
للجـــاه( إذ ســـارعت اجلماعـــة إلـــى التنافـــس علـــى الفـــوز باملنصـــب 
الرئاســـي يف مصـــر عبـــر أطيـــاف مـــن املرشـــحن كان أبرزهـــم خيـــرت 
ــد  ــي، وعبـ ــد مرسـ ــة، ومحمـ ــام للجماعـ ــد العـ ــب املرشـ ــاطر نائـ الشـ
ــاركة  ــعار مشـ ــل شـ ــوا. ومثـ ــليم العـ ــد سـ ــوح، ومحمـ ــو الفتـ ــم أبـ املنعـ
ال مغالبـــة، الـــذي تخلـــت عنـــه اجلماعـــة يف اندفاعتهـــا للســـيطرة 
علـــى البرملـــان مبجلســـيه )الشـــورى والنـــواب(. مـــا عجـــل بفضـــح 
حقيقـــة اجلماعـــة التـــي انخـــدع فيهـــا كثيـــر مـــن املصريـــن والعـــرب 

ــلمن.  واملسـ

5- افتضـــاح مخططـــات دوليـــة وإقليميـــة اســـتهدفت إعـــادة هيكلـــة 
النظـــام اإلقليمـــي يف الشـــرق األوســـط، لصالـــح قـــوى شـــرق أوســـطية 

ـــران(. ـــا، وإي ـــة ) إســـرائيل، تركي ـــر عربي غي

ـــو  ـــات ســـايكس بيك ـــا اتفاق ـــط انتجته 6- الســـعي إلعـــادة رســـم خرائ
قبـــل مائـــة عـــام، وهـــو مـــا جـــرى ويجـــري يف ســـوريا والعـــراق ولبنـــان 
وليبيـــا مـــن خـــالل اســـتهداف الهويـــة القوميـــة للعديـــد مـــن الـــدول 
العربيـــة،) الحـــظ مثـــاًل إعـــداد وطبيعـــة القنـــوات الفضائيـــة الســـورية 
التـــي أفرزتهـــا ســـنوات احلـــرب األهليـــة، وكذلـــك الفضائيـــات الليبيـــة 
التـــي تعـــددت بتعـــدد القبائـــل واملناطـــق واملـــدن يف ليبيـــا، ومـــن 
قبلهمـــا الحـــظ عـــدد وطبيعـــة الفضائيـــات العراقيـــة التـــي ظهـــرت 
ــهد  ــتبقة املشـ ــراق يف 2003م، مسـ ــي للعـ ــزو األمريكـ ــاب الغـ يف أعقـ
الفضائـــي العربـــي بعـــد أحـــداث مـــا يســـمى بثـــورات الربيـــع العربـــي(

ـــات واالنقســـامات  ـــات االضطراب ـــل تداعي ـــي، بفع 7- التشـــظي العرب
ـــث  ـــة خاصـــة. حي ـــا واليمـــن بصف ـــة يف ســـوريا وليبي واحلـــروب األهلي
تتراجـــع فـــرص االحتفـــاظ بوحـــدة التـــراب الوطنـــي يف الـــدول الثـــالث 

يف ظـــل تداعيـــات احلـــروب األهليـــة التـــي لـــم تضـــع أوزارهـــا بعـــد. 

8- انفـــراد القـــوى الدوليـــة واإلقليميـــة غيـــر العربيـــة، بالقـــول الفصـــل 
يف تقريـــر مصيـــر شـــعوب عربيـــة جـــرى اســـتدراجها إلـــى مصيـــدة 

ـــل وتســـليح خارجـــي.  ـــط ومتوي ـــة بتخطي احلـــروب األهلي

9- ســـيطرة جيـــوش أجنبيـــة علـــى مناطـــق بـــدول عربيـــة كانـــت مبنـــأى 

ــوريا  ــراق وسـ ــا والعـ ــة يف ليبيـ ــوات التركيـ ــل القـ ــالل، مثـ ــن االحتـ عـ
وقطـــر، ومثـــل القـــوات اإليرانيـــة يف ســـوريا واليمـــن ولبنـــان، ومثـــل 
قـــوات روســـية يف ســـوريا  وليبيـــا، ومثـــل قـــوات أمريكيـــة )بحضـــور 

رمـــزي( يف ســـوريا والعـــراق وليبيـــا 

10- اكتشـــفت شـــعوب الشـــرق األوســـط، قـــوة االنترنـــت، وقدرتهـــا 
غيـــر املســـبوقة علـــى صناعـــة احلشـــود، وتشـــكيل الـــرأي العـــام. 
وتراجـــع تبعـــاً لذلـــك تأثيـــر الصحافـــة الورقيـــة واإلعـــالم التقليـــدي 
يف  التليفزيونيـــة  للصحافـــة  الطريـــق  مفســـًحا  املعلبـــة،  بصيغـــه 
الســـنوات األولـــى بعـــد انفجـــارات الربيـــع، والتـــي أفســـحت املجـــال 
بدورهـــا يف الســـنوات التاليـــة أمـــام السوشـــيال ميديـــا واليوتيـــوب. 
ـــرأي بـــروز وظيفـــة جديـــدة يحمـــل شـــاغلها لقـــب  وعرفـــت صناعـــة ال
ـــن  ـــات مـــن يشـــغلونها مـــن ب ـــف ب ـــر. أو انفلونســـر. وهـــي وظائ يوتيوب

ــال اإلعـــالم. ــاًل يف العاملـــن مبجـ ــى دخـ األعلـ

ماذا ننتظر من العشرية الثانية عىل االنفجار العربي؟

مـــاذا ننتظـــر علـــى مشـــارف عشـــرية ثانيـــة منـــذ انـــدالع ) احلريـــق 
العربـــي(؟.

طـــوال الســـنوات العشـــر   وشـــعوباً  مـــا جـــرى للمنطقـــة دوالً 
ــا  ــية أطلقتهـ ــرارة تونسـ ــي بشـ ــق العربـ ــدالع احلريـ ــذ انـ ــة منـ املاضيـ
صفعـــة شـــرطية لبائـــع متجـــول، رمبـــا يكـــون األكثـــر عنفـــاً واألعمـــق 
تأثيـــراً منـــذ ســـايكس بيكـــو قبـــل مائـــة عـــام، لدينـــا اآلن جيـــل يشـــمل 
مـــن ولـــدوا إبـــان الغـــزو العراقـــي للكويـــت يف أغســـطس 1990م، 
ـــل  ـــة، هـــذا اجلي ـــة الثالث ـــع األلفي ـــد مـــا بعـــد مطل ـــى موالي ويســـتمر حت
ال يؤمـــن بفكـــرة العروبـــة، وال يتكـــئ علـــى أوهـــام املجـــد العربـــي 
الغابـــر، وال يعتـــرف بـــأي تأثيـــر لوســـائل اإلعـــالم التقليديـــة، وال 

ــن.  ــات تقليديـ ــاع سياسـ ــوالء لصنـ ــة والـ ــن بالطاعـ يديـ

متيـــل أغلـــب األجيـــال العربيـــة الشـــابة، إلـــى املشـــاركة السياســـية 
عبـــر وســـيط افتراضـــي يف عالـــم ســـيبراني، لكـــن اســـتطالعات 
الـــرأي مثـــاًل كوســـيلة لقيـــاس اجتاهـــات الـــرأي العـــام بـــن هـــذه 
األجيـــال، مـــا تـــزال تعكـــس تأثيـــراً عاطفيـــاً أو دينيـــاً علـــى رؤيـــة 

األجيـــال العربيـــة الصاعـــدة حلاضرهـــم أو ملســـتقبلهم  

ـــة بفعـــل ضغـــوط  ـــان طوفـــان العومل ـــة إب وبرغـــم تراجـــع دور الدول
التقليديـــة  الغـــرب  ودّول  املتحـــدة  الواليـــات  الليبرالـــي يف  التيـــار 
قـــد  جامحـــة  شـــعبوية  سياســـات  موجـــة  أن  إال  عامـــة،  بصـــورة 

وأدوات  بعزم  ـارات  ـ ـ ـ واإلمـ ــة  ـ والسعوديـ مصر  تصدي  لوال     

البوعزيزي ــة  ـ أكذوبـ فوضى  ـــدت  المتـ ــمر  ـ ـ مثـ وأداء  ــة  فاعلـ
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ــع  ــل أربـ ــب قبـ ــد ترامـ ــود دونالـ ــع صعـ ــي مـ ــرح الدولـ ــت املسـ اجتاحـ
ســـنوات، وحرفـــت معهـــا أفـــكاراً عـــن العوملـــة وعـــن ســـياقاتها التـــي 
جـــرى عبرهـــا معاجلـــة قضايـــا مثـــل البيئـــة واملنـــاخ وملفـــات حقـــوق 

اإلنســـان البالغـــة التعقيـــد. 
تيـــار الشـــعبوية الـــذي غذتـــه سياســـات ترامـــب، ســـاهم يف تعزيـــز 
السياســـات الوطنيـــة، ويف تقليـــص قـــدرة املجتمعـــات يف الغـــرب علـــى 
ـــة ســـابقة تعتبرهـــم  ـــت دراســـات غربي ـــن جـــدد، كان اســـتقبال مهاجري
حـــاًل ال غنـــى عنـــه لتراجـــع معـــدالت املواليـــد يف الغـــرب وانعكاســـاتها 

الســـلبية علـــى االقتصـــاد. 

اســـتعادة زخـــم الـــروح الوطنيـــة، جـــاء مصاحبـــاً ملوجـــة تضييـــق 
أو تصغيـــر  للهويـــات، حيـــث جـــرى عبـــر االنترنـــت تعزيـــز الهويـــات 
احملليـــة الضيقـــة وتعميقهـــا، لغويـــاً، وفنيـــاً، وفكريـــاً، ومذهبيـــاً، 
ـــر  ـــات الشـــباب أكث ـــة ب ـــات الضيق ـــاً. مـــع هـــذه الهوي ـــاً، وجغرافي وديني

ـــاج  ـــاًل لالندم ـــل مي ـــا، وأق ـــا وثقافته ـــة ولفنونه ـــه الضيق ـــازاً لبيئت انحي
يف هويـــات أوســـع، وأكثـــر انعـــزاالً عـــن عاملـــه الكبيـــر. 

هـــذا اجليـــل الـــذي أنتجتـــه ســـنوات مهـــدت للحريـــق العربـــي واُخـــرى 
ـــراً يف  ـــرددت كثي ـــاء أوطـــان ت ـــه أن يحمـــل أعب ـــوط ب ـــات من ـــه، ب أعقبت
االضطـــالع بـــدور الئـــق يف بنـــاء احلضـــارة اإلنســـانية يف األلفيـــة 
الثالثـــة، وهـــو لـــن يســـتطيع حتقيـــق آمـــال أمتـــه، دون تأهيـــل للبيئـــة 
احلاضنـــة ودون متهيـــد صحيـــح للطريـــق، الـــذي يبـــدأ بتوســـيع 
وتعميـــق مشـــاركة األجيـــال الصاعـــدة يف حتمـــل مســـؤولية دمـــج 
أوطاننـــا يف نظـــام دولـــي جديـــد مـــازال قيـــد التشـــكل، بتبنـــي رؤيـــة 
تؤمـــن بالعلـــم وتعـــرف أن اإلجنـــاز مرهـــون بتحريـــر العقـــل، وبإطـــالق 

ــود. طاقـــات اإلبـــداع دون قيـ

*كاتب ومحلل سيايس متخصص يف الشؤون العربية والخليجية
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2020 عــام األزمــات املفاجئــة ..  وعــام 2021 للتعــاون ونهايــة األزمــات 

المصالـح والتداخـل االسـتراتيجي والمتغيـرات 
الدوليـة تؤسـس لتعـاون دول الشـرق األوسـط
ميكــن وصــف عــام 2020م، بأنــه عــام املفاجــأة واألزمــات، املفاجئــة ؛ جائحــة كوفيــد-19 ومــا ترتــب عليهــا مــن أزمــات 
اقتصاديــة واجتماعيــة، وعالقــة اإلمــارات والبحريــن والســودان بالتطبيــع مــع إســرائيل، ومــن اإلجنــازات املهمــة خــالل العــام 
عقــد قمــة العشــرين يف الريــاض نوفمبــر املاضــي وبــروز دور الســعودية الفاعــل علــى املســتوى الدولــي كقــوة اقتصاديــة 
عامليــة، ولكــن املفاوضــات حــول ســد النهضــة بــن الســودان ومصــر وإثيوبيــا لــم تصــل بعــد إلتفاقيــة حتقــق األمــن املائــي لــكل 
مــن مصــر والســودان، وميكــن أن يكــون عــام 2021م، أكثــر تعاوًنــا علــى املســتوى العربــي وخاصــة اخلليجــي وحــل اخلالفــات 
السياســية بــن بعــض الــدول العربيــة ونهايــة األزمــة بــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، ويشــهد أيًضــا حــاًل لألزمــة الليبيــة 
واألزمــة اليمنيــة وعــودة ســوريا للجامعــة العربيــة حيــث تعمــل مصــر علــى عودتهــا، وتقــارب بــن الــدول العربيــة ودول اجلــوار 

العربــي، تركيــا وإيــران .

د. أحمد سليم البرصان

كوفيد-19 وآثارها: تراجع الناتج المحيل والبطالة والعمالة األجنبية 

انتشـــرت جائحـــة كورونـــا-19 يف جميـــع دول العالـــم تقريًبـــا، 
متباينـــة،  وسياســـية  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  تداعيـــات  وخلقـــت 
وكغيرهـــا مـــن الـــدول حاولـــت وال زالـــت دول مجلـــس التعـــاون وغيرهـــا 
مـــن الـــدول العربيـــة مواجهـــة اآلثـــار الســـلبية لهـــذه اجلائحـــة، فقـــد 
ــوًدا  ــة دول الشـــرق األوســـط ركـ ــم وخاصـ ــم دول العالـ شـــهدت معظـ
اقتصادًيـــا، فحســـب أرقـــام منظمـــة التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة يف 
يونيـــو 2020م، تراجـــع النـــاجت احمللـــي اإلجمالـــي العاملـــي 13% تقريًبـــا، 
ـــي مـــن الســـياحة  ـــي تأت ـــروة دب ـــاًل ث ـــدول، فمث ـــات ال وتأثـــرت اقتصادي
والبنـــاء وأعمـــال املوانـــئ والشـــحن، وقـــد اســـتقبلت عـــام 2019م، 
ــار  ــى 20 مليـ ــل إلـ ــرادات تصـ ــائح، دّرت إيـ ــون سـ ــن 16 مليـ ــر مـ أكثـ
ــرادات  ــع اإليـ ــع تراجـ ــن املتوقـ ــويف-19، مـ ــة كـ ــل أزمـ دوالر ، ويف ظـ
وتوقـــف  اجلويـــة  احلركـــة  علـــى  فرضـــت  التـــي  القيـــود  بســـبب 
  ESCWA الســـياحة توقًفـــا شـــبه كامـــل،  وحســـب تقريـــر األســـكوا
فمـــن املتوقـــع أن تخســـر املنطقـــة العربيـــة يف عـــام 2020 م، 42 
ــبب  ــرول بسـ ــعار البتـ ــت  أسـ ــة، انخفضـ ــر اجلائحـ ــار دوالر، وإثـ مليـ
تراجـــع الطلـــب، وخـــالل الفتـــرة مـــن ينايـــر إلـــى مـــارس 2020م، 
قـــدرت خســـارة املنطقـــة العربيـــة مـــن اإليـــرادات البتروليـــة 11 مليـــار 
ــع، أن  ــن املتوقـ ــي مـ ــاد العاملـ ــؤ االقتصـ ــل تباطـ ــا، ويف ظـ دوالر تقريًبـ
ـــار دوالر، ممـــا  ـــدار 28 ملي ـــة مبق ـــة العربي تنخفـــض صـــادرات املنطق

ـــر،  ـــى التصدي ـــدة عل ـــدد اســـتمرارية الشـــركات والصناعـــات املعتم يه
ــل 1.8  ــد تصـ ــة قـ ــرادات جمركيـ ــة إيـ ــات املنطقـ ــر حكومـ وأن تخسـ
مليـــار دوالر . وســـجلت الشـــركات يف املنطقـــة العربيـــة قـــي الفتـــرة 
الســـابقة خســـائر هائلـــة يف رأس املـــال الســـوقي قـــدرت قيمتهـــا 420 
مليـــار دوالر، ويتوقـــع أن تخســـر املنطقـــة 1.7 مليـــون وظيفـــة عـــام 
2020م، ممـــا يرفـــع معـــدل البطالـــة 1.2%.  ويؤثـــر الفيـــروس علـــى 
فـــرص العمـــل يف القطاعـــات العامـــة، ال ســـيما قطـــاع اخلدمـــات 
نتيجـــة ممارســـة التباعـــد االجتماعـــي علًمـــا أن قطـــاع اخلدمـــات 
ــاع  علـــى املســـتوى العاملـــي تراجـــع مبعـــدل النصـــف، وحيـــث أن قطـ
اخلدمـــات هـــو املصـــدر الرئيـــس لفـــرص العمـــل يف املنطقـــة العربيـــة، 

فـــإن هـــذا يـــؤدي خلســـائر كبيـــرة يف الوظائـــف.

األمن الغذائي والمساعدات اإلنسانية العربية

ــة  ــبب أزمـ ــة بسـ ــة العربيـ ــة الوســـطى يف املنطقـ تقلصـــت الطبقـ
كوفيـــد-19، ممـــا قـــد يدفـــع 83 مليـــون شـــخص إضـــايف إلـــى خـــط 
الفقـــر، ويؤثـــر التباطـــؤ االقتصـــادي بســـبب انتشـــار الفيـــروس علـــى 
ـــات النســـاء والشـــباب  ـــى فئ ـــا وخاصـــة عل تراجـــع األجـــور وانخفاضه
والعاملـــن يف القطـــاع غيـــر النظامـــي يف ظـــل عـــدم توفـــر التأمـــن 
الصحـــي واالجتماعـــي لبعـــض الفئـــات، ومـــن املتوقـــع أن يعانـــي 1.9 
مليـــون شـــخص إضـــايف مـــن نقـــص التغذيـــة.  وتتأثـــر عمليـــة إنتـــاج 
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الغـــذاء: اإلنتـــاج والنقـــل والتوزيـــع بأزمـــة اجلائحـــة ممـــا يـــؤدي إلـــى 
ــذا  ــذاء وهـ ــة للغـ ــن الـــدول املنتجـ ــة مـ ــادرات الغذائيـ انخفـــاض للصـ
يؤثـــر علـــى األمـــن الغذائـــي يف الـــدول العربيـــة بســـبب اعتمادهـــا 
ـــن  ـــة تســـتورد 65% م ـــدول العربي ـــة، فال ـــى اســـتيراد املـــواد الغذائي عل
القمـــح الـــذي حتتاجـــه، وتنفـــق 110 مليـــار دوالر علـــى الـــواردات 
الغذائيـــة ممـــا قـــد يـــؤدي ملجاعـــات يف بعـــض الـــدول التـــي تعانـــي مـــن 

حـــروب أهليـــة يف املنطقـــة العربيـــة.  
وتشـــير أرقـــام األســـكوا، أن حوالـــي 55 مليـــون شـــخص يف 
املنطقـــة العربيـــة بحاجـــة إلـــى املســـاعدات اإلنســـانية، وأن حوالـــي 
ـــم،  ـــن والنازحـــن داخـــل دوله ـــون مـــن هـــؤالء هـــم مـــن الالجئ 24 ملي
ـــواء  ـــة احت ـــي مـــن صراعـــات داخلي ـــي تعان ـــدول الت كمـــا ال تســـتطيع ال
ـــزوح العاملـــن يف  ـــة ون ـــة الصحي ـــر البني ـــار الفيـــروس، بســـبب تدمي آث
املجـــال الصحـــي كمـــا يف ســـوريا واليمـــن وليبيـــا والســـودان وغيرهـــا، 
كمـــا أن عـــدم توفـــر وســـائل احلمايـــة للقطـــاع الصحـــي أصبـــح هـــو 
يعانـــي مـــن اإلصابـــات للممرضـــن واملمرضـــات واألطبـــاء ممـــا يزيـــد 

مـــن أعبـــاء انتشـــار الفيـــروس.
ـــد19،  ـــار كوفي ـــة ملواجهـــة تبعـــات وآث ـــدول العربي وقـــد حتركـــت ال
فأخـــذت تقـــدم احملفـــزات لدعـــم املواطنيـــن ولتعزيـــز قـــدرة الشـــركات 
علـــى معاجلـــة التراجـــع احلـــاد يف نشـــاطاتها، فقـــد أعلنـــت الســـعودية 
عـــن حزمـــة حتفيـــز بقيمـــة 13 مليـــار دوالر ، الهـــدف منهـــا دعـــم 
ـــل الشـــركات الصغيـــرة واملتوســـطة باالضافـــة  ـــادة متوي الشـــركات وزي
لتقـــدمي املســـاعدات لألفـــراد، كمـــا كشـــفت مصـــر عـــن خطـــة شـــاملة 
تكلفتهـــا 6 مليـــارات دوالر ملكافحـــة فيـــروس كوفيـــد-19 الســـريع 

االنتشـــار ودعـــم النمـــو االقتصـــادي، كمـــا قدمـــت بقيـــة الـــدول العربيـــة 
مســـاعدات كل حســـب ظروفهـــا االقتصاديـــة ملعاجلـــة اجلائحـــة 
ــة  ــدول ملواجهـ ــة لبعـــض الـ ــاعدات ماليـ ــة مسـ ــدول الغنيـ وقدمـــت الـ
األزمـــة، فقـــد أخـــذت املؤسســـات املاليـــة مثـــل البنـــوك بتأجيـــل 
األقســـاط املترتبـــة حتـــى إن كثيـــًرا مـــن املواطنيـــن اســـتجابوا ملبـــادرات 
التكافـــل االجتماعـــي وتأجيـــل اســـتحقاق األجـــور أو تخفيضهـــا. وقـــد 
حثـــت األمينـــة التنفيذيـــة ملنظمـــة األســـكوا روال دشـــتي احلكومـــات 
ـــن االجتماعـــي لدعـــم  ـــي للتضام ـــدوق إقليم ـــى إنشـــاء صن ـــة إل العربي
الـــدول العربيـــة األقـــل منـــًوا واملعرضـــة للخطـــر ويضمـــن التعجيـــل يف 
االســـتجابة الحتياجـــات الشـــعوب العربيـــة ويوفـــر اإلغاثـــة يف حـــاالت 

نقـــص املـــواد الغذائيـــة والطـــوارئ الصحيـــة.
وقـــد كشـــفت جائحـــة كوفيـــد-19 عـــن دور العلمـــاء العـــرب 
يف الغـــرب يف مجـــال مكافحـــة كوفيـــد-19، وقـــد ظهـــر هـــوالء يف 
الواليـــات املتحـــدة وبريطانيـــا وإيطاليـــا وفرنســـا، فقـــد عـــن الرئيـــس 
ــا مـــن األصـــل املغربـــي منصـــف الســـالوي  ترامـــب عالـــم البيولوجيـ
كفيـــد-1،  لقاحـــات  وتوزيـــع  مشـــروع  علـــى  ومشـــرًفا  مستشـــاًرا 
كمـــا أن العاملـــة مـــن أصـــل مصـــري هبـــة مصطفـــى مديـــرة مختبـــر 
ــر  ــاركت يف تطويـ ــز شـ ــون هوبكنـ ــة جـ ــة بجامعـ ــات اجلزئيـ الفيروسـ
اختبـــار تشـــخيص فيـــروس كوفيـــد ـــــ 19، كمـــا كانـــت مفاجـــأة الرئيـــس 
الفرنســـي ماكـــرون يف زيارتـــه ألحـــد املستشـــفيات الفرنســـية أن 
معظـــم أطبـــاء املستشـــفى مـــن لبنـــان وتونـــس واجلزائـــر واملغـــرب 
والســـنغال، وذكـــرت صحيفـــة انديبندنـــت عربـــي، أن 280 طبيًبـــا 
ســـعودًيا يف فرنســـا بـــن الصفـــوف األماميـــة حملاربـــة اجلائحـــة 

    حثـت األسكوا الحكومـــات العربيـــة إلنــشاء صندوًقا إقليمًيا 

للتــــضامن االجتــــماعي لدعم الدول األقل نمًوا والمعرضة للخــطر
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مـــن  لالســـتفادة  العربيـــة  احلكومـــات  تنبـــه  اجلائحـــة  هـــذه  إن 
علمائهـــم املهاجريـــن يف اخلـــارج بتوفيـــر املختبـــرات واســـتقطابهم 
ملـــا لهـــم أهميـــة علميـــة وعائـــد اقتصـــادي فمليـــارات الـــدوالرات 
ــاد الـــدول العربيـــة إذا  ــا اقتصـ ــاج لهـ عائـــد شـــركات األدويـــة، ويحتـ
ـــة  ـــى تســـخير اكتشـــافاتهم لبلدانهـــم بتوفيـــر البيئ شـــجعت العلمـــاء عل
العلميـــة واملاديـــة لهـــم فهـــم جـــزء مـــن األمـــن القومـــي العربـــي، األمـــن 
ـــاج  ـــرب باســـتقطابهم، وهـــذا يحت ـــه الغ ـــذي يســـتفيد من الصحـــي،  ال
إلـــى اســـتراتيجية عربيـــة ضمـــن مؤسســـات العمـــل اجلماعـــي العربـــي 
لالســـتثمار يف مختبـــرات علميـــة علـــى غـــرار الشـــركات الغربيـــة التـــي 
ــال  ــا مثـ ــة أن فرنسـ ــر باملالحظـ ـــارات، واجلديـ ــا بامللي ــدر أرباحهـ تقـ
تســـتغل األطبـــاء مـــن الـــدول الناميـــة فالطبيـــب اجلزائـــري يف فرنســـا 
ال يعامـــل مثـــل الطبيـــب الفرنســـي يف أجـــوره  فهنـــاك 15 ألـــف طبيـــب 

ــا.     ــا يف فرنسـ ــة كورونـ ــري يف مواجهـ جزائـ

عام 2021م، عام التعاون وتسوية الخالفات السياسية

يتوقـــع أن يشـــهد عـــام 2021م، انفراًجـــا يف العالقـــات بـــن 
الـــدول العربيـــة وأيًضـــا يف العالقـــات العربيـــة مـــع دول اجلـــوار 
العربيـــة، تركيـــا وإيـــران وإثيوبيـــا، كمـــا تســـهم دول اخلليـــج يف حـــل 
ـــة  ـــي يف قضي ـــة ودعـــم املغـــرب العرب ـــن األطـــراف الليبي ـــات ب اخلالف
الصحـــراء، حيـــث افتتحـــت اإلمـــارات العربيـــة لهـــا قنصليـــة يف مدينـــة 
العيـــون مركـــز الصحـــراء الغربيـــة باملغـــرب حيـــث اخلالفـــات مـــع 
ـــا  ـــا له ـــارات وقطـــر كله ـــا أن الســـعودية واإلم ـــة البوليســـاريو، كم جبه
اســـتثمارات يف املغـــرب وحســـب إحصائيـــات رســـمية كمـــا ذكـــرت 
ــد  ــر 2019م، فقـ ــة 9 نوفمبـ ــة املغربيـ ــام 24 اإللكترونيـ ــة األيـ صحيفـ
وصـــل حجـــم االســـتثمارات اخلليجيـــة يف املغـــرب 120 مليـــار دوالر 
خـــالل الــــ 12 عاًمـــا املاضيـــة،  أغلبهـــا يف قطاعـــات العقـــار واخلدمـــات 
الســـياحية واالتصـــاالت والطاقـــة والتمويـــالت البنكيـــة التشـــاركية، 
وحســـب رأي اخلبيـــر االقتصـــادي عبـــد النبـــي أبـــو العـــرب، فـــإن 
املغـــرب اســـتفاد بعـــد 2011م، مـــن تدفـــق اســـتثماري كبيـــر جـــاء 
ــى  ــاظ علـ ــاهمة يف احلفـ ــة يف املسـ ــدول اخلليجيـ ــة الـ ــار رغبـ يف إطـ
اســـتقرار دول صديقـــة لهـــا كمـــا هـــو احلـــال بالنســـبة للمغـــرب". فقـــد 
ارتفـــع االســـتثمار الســـعودي املباشـــر يف املغـــرب 53% منـــذ 2011م، 
كمـــا أن الســـعودية حتتـــل املرتبـــة األولـــى بـــن الـــدول العربيـــة بكونهـــا 
أول شـــريك جتـــاري عربـــي للمغـــرب حســـب تصريـــح لطيفـــة الشـــهابي 
وكيلـــة وزارة التجـــارة والصناعـــة املغربيـــة، كمـــا أن الســـائح اخلليجـــي 
يأتـــي يف املرتبـــة الثالثـــة بعـــد األوروبـــي وهنـــاك حمـــالت ترويجيـــة 
ـــد مـــن الســـياح، وهـــذا  لـــدول مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي جلـــذب مزي
يعكـــس عمـــق العالقـــات اخلليجيـــة مـــع دول املغـــرب العربـــي وخاصـــة 

املغـــرب.
 التعاون الخليجي- المغاربي  يف األزمة الليبية 

عانـــت ليبيـــا مـــن عـــدم االســـتقرار منـــذ ســـقوط نظـــام معمـــر 
القـــذايف، وحيـــث أن ليبيـــا دولـــة بتروليـــة وموقـــع اســـتراتيجي علـــى 
ـــي  ـــاك تنافـــس دول ـــه، فهن ـــة ل ـــة اجلنوبي ـــى الضف البحـــر املتوســـط عل
ــا يهـــدد األمـــن القومـــي  ــا أدى لتدخـــل دولـــي ممـ وإقليمـــي  يف ليبيـ
ـــر  ـــروس فاغن ـــة ال ـــوات املرتزق ـــا بق ـــي، فروســـيا تتدخـــل يف ليبي العرب
ــا دوًرا  ــا تلعـــب فرنسـ ــا، كمـ ــة وجودهـ ــر األمميـ ــدت التقاريـ ــي أكـ التـ
عســـكرًيا وسياســـًيا يف ليبيـــا وأن تركيـــا لهـــا قـــوة عســـكرية يف 
ـــاق الليبيـــة، وقـــد عبـــرت   رئيســـة البعثـــة  ليبيـــا تدعـــم حكومـــة الوف
ـــي والتدخـــل  ـــة ســـتيفاني وليامـــز عـــن التنافـــس الدول ـــة باإلناب األممي
اخلارجـــي بقولهـــا يف االجتمـــاع الثانـــي مـــن اجلولـــة الـــر ابعـــة مللتقـــى 
احلـــوار الليبـــي بتونـــس" أن عـــدد القواعـــد األجنبيـــة يف ليبيـــا، والـــذي 
ـــة، وأن عـــدد  ـــوات أجنبي ـــا بق ـــا أو كلًي ـــدار جزئًي ـــى عشـــر ، ت وصـــل إل
املرتزقـــة وصـــل إلـــى عشـــرين ألفـــاً""، الغريـــب يف األمـــر، أن أحـــًدا 
مـــن املســـؤولن الليبيـــن مـــن شـــرق البـــالد أو غربهـــا لـــم يســـبق لـــه أن 
أشـــار حلجـــم هـــذا الوجـــود، واخلطيـــر يف األمـــر أن كل جهـــة يف ليبيـــا 

مرتبطـــة بطريقـــة أو أخـــرى بطـــرف خارجـــي.
الدولـــي  والسياســـي  العســـكري  التدخـــل  هـــذا  ظـــل  ويف   
تتحـــرك الـــدول العربيـــة حلـــل األزمـــة الليبيـــةـ فتحركـــت املغـــرب 
بجمـــع األطـــراف الليبيـــة وبدعـــم خليجـــي ورعايـــة األمم املتحـــدة 
اتفـــاق  علـــى  وبنـــاء  ديســـمبر 2015م،  املغربيـــة   الصخيـــرات  يف 
ـــى  ـــس األعل ـــي واملجل ـــاق الوطن ـــة الوف ـــرات، مت تشـــكيل حكوم الصخي
ــا  ــة، كمـ ــراف الليبيـ ــة بـــن األطـ ــاء الثقـ ــة وحاولـــت املغـــرب بنـ للدولـ
ســـاهمت املغـــرب يف جمـــع أكثـــر مـــن 120 عضـــًوا  مـــن  أعضـــاء 
البرملـــان الليبـــي مـــن شـــرق ليبيـــا وغربهـــا يف طنجـــة نوفمبـــر 2020م، 
يف ســـبيل إنهـــاء النـــزاع يف ليبيـــا، ولـــم يقتصـــر األمـــر علـــى الـــدور 
املغربـــي، فقامـــت تونـــس أيًضـــا بـــدور فعـــال يف جمـــع األطـــراف الليبيـــة 
وكذلـــك اجلزائـــر ومصـــر باعتبـــار أن عـــدم االســـتقرار يف ليبيـــا يهـــدد 
األمـــن القومـــي املصـــري علـــى حدودهـــا الغربيـــة والتداخـــل الســـكاني 
ـــا وغـــرب مصـــر ، كمـــا  ـــة يف شـــرق ليبي ـــة واملصري ـــل الليبي بـــن القبائ
تدعـــم دول اخلليـــج دور مصـــر يف حـــل األزمـــة الليبيـــة وتقـــف ضـــد 
التدخـــل التركـــي، كمـــا أن نائبـــة رئيـــس بعثـــة األمم املتحـــدة يف ليبيـــا 
ســـتيفاني وليامـــز أســـهمت بـــدور فعـــال يف جمـــع األطـــراف الليبيـــة  

وخاصـــة بدعـــم الواليـــات املتحـــدة لهـــا . 
وروســـيا  املتحـــدة  الواليـــات  بـــن  الدولـــي  االتفـــاق  ويبقـــى 
اجلـــوار  دول  مـــن  وبدعـــم  ومصـــر  تركيـــا  اإلقليميـــة  واألطـــراف 
ــة،  ــة الليبيـ ــاق املصاحلـ ــؤدي التفـ ــن أن تـ ــعودية، ميكـ ــة والسـ املغاربيـ

ــائحة  ـ ـار دوالر بسبـب الجـ ـ     خسارة المنطقة العربـيــة 42 مليـ

ــ 11 مليارًا ـ ـ ـ ــة بـ ـرادات البـتــروليـ ـ ـ قدرت خسارة المنطقة من االيـ

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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يضيف  ما  كورونا  بسبب  المنطقة  يف  الوسطى  الطبقة  تقلصت     

التغذية مليون إضايف سوء   1.9 الفقر ومعاناة  لخط  مليون شخص   83
وبـــدون االتفـــاق بـــن هـــذه األطـــراف وضغطهـــا مبـــا يكفـــل مصالـــح 
اجلميـــع يصعـــب إيجـــاد اتفـــاق واســـتقرار يف ليبيـــا، ويف ظـــل إدارة 
أمريكيـــة جديـــدة ويف عهـــد الرئيـــس الدميقراطـــي جوزيـــف بايـــدن 
وتوحيدهـــا  ليبيـــا  فنشـــأة  لتوافـــق،  تصـــل  أن  لألطـــراف  ميكـــن 
واســـتقاللها بعـــد احلـــرب العامليـــة الثانيـــة، مـــا كان ليتـــم لـــوال االتفـــاق 

الدولـــي بـــن فرنســـا وبريطانيـــا والواليـــات املتحـــدة. 

ليبيـــا  وحـــدة  عـــام  هـــو  2021م،  عـــام  يكـــون  أن  ويأمـــل   
واســـتقرارها، ألن تقســـيم ليبيـــا ســـيكون كارثـــة لالمـــن القومـــي 
العربـــي يف حالـــة حدوثـــه، ولذلـــك فـــإن الـــدول العربيـــة بدعمهـــا 
ـــة  ـــع األطـــراف الدولي ـــاق م ـــا باالتف ـــة ووحـــدة ليبي ـــة الليبي حلـــل األزم
ــدول  ــة الـ ــي العربـــي وخاصـ ــن القومـ ــة األمـ ــة يعنـــي حمايـ واإلقليميـ

املغاربيـــة واألمـــن القومـــي املصـــري.

 أزمة اليمن ودور مجلس التعاون الخليجي يف حل األزمة 

ــن  ــتقرار وأمـ ــم يف اسـ ــل مهـ ــا عامـ ــن ووحدتهـ ــتقرار اليمـ إن اسـ
ـــران حتـــاول زعزعـــة هـــذا االســـتقرار بدعـــم  ـــي، ألن إي ـــج العرب اخللي
جماعـــة احلوثـــي يف اليمـــن التـــي حتـــدت الشـــرعية اليمنيـــة، وجـــاءت 
ــعودية  ــة السـ ــة العربيـ ــادة اململكـ ــام 2015م، بقيـ ــزم عـ ــة احلـ عاصفـ
وخاصـــة  اخلارجـــي  التدخـــل  ولكـــن  اليمنيـــة،  الشـــرعية  لدعـــم 
ودخـــول  اليمـــن،  أزمـــة  أطـــال  الداخليـــة  واخلالفـــات  اإليرانـــي 
ـــة  ـــة إقليمي ـــا دولي ـــن ســـواء أطراًف ـــى اليم ـــة تتنافـــس عل أطـــراف دولي
مـــن خـــارج املنظومـــة العربيـــة، فبريطانيـــا لهـــا تاريخهـــا الطويـــل 
ــا  ــدة لهـ ــات املتحـ ــا أن الواليـ ــن كمـ ــوب اليمـ ــة جنـ ــن وخاصـ يف اليمـ
ــي  ــس الدولـ ــة للتنافـ ــن، باالضافـ ــتراتيجية يف اليمـ ــا االسـ مصاحلهـ
يف القـــرن اإلفريقـــي إلقامـــة قواعـــد عســـكرية، وحتـــاول الســـعودية 
جاهـــدة إلنهـــاء النـــزاع الداخلـــي باليمـــن ويف ظـــل تطـــورات الوضـــع 
ـــة ســـيكون عـــام 2021م،  ـــات األمريكي ـــد االنتخاب ـــي وخاصـــة بع الدول
عاًمـــا حلـــل أزمـــة اليمـــن بعـــد اســـتنزاف األطـــراف الداخليـــة يف 
اليمـــن ملـــوارد بالدهـــا واألزمـــة اإلنســـانية يف اليمـــن ولذلـــك تبقـــى 
املســـؤولية األولـــى حلـــل أزمـــة اليمـــن علـــى األطـــراف اليمنيـــة مـــن 
أجـــل تعميـــر اليمـــن واســـتقراره ، فالســـعودية تولـــي اهتماًمـــا كبيـــًرا 
إلعمـــار اليمـــن ودعـــت ملؤمتـــر املانحـــن لليمـــن باالشـــتراك مـــع 
ـــى الســـعودية  ـــذي تتبن ـــع ال األمم املتحـــدة 2020م، وهـــو املؤمتـــر الراب
ـــدول الداعمـــة لليمـــن بحكـــم الروابـــط  ـــر ال ـــر أكب ـــه، وتعتب الدعـــوة إلي
التاريخيـــة واجلـــوار وحرصهـــا علـــى وحـــدة اليمـــن واســـتقراره ألنـــه 

ــعودي. ــي السـ ــن الوطنـ مرتبـــط باألمـ

القضية الفلسطينية: الفيصل إسرائيل آخر القوى االستعمارية  

تبقـــى القضيـــة الفلســـطينية يف صلـــب السياســـة الســـعودية 
ــر  ــا تتعلـــق باألمـــن القومـــي العربـــي، وقـــد عبـ ــة ألنهـ ــة عامـ والعربيـ
األميـــر تركـــي الفيصـــل مديـــر االســـتخبارات الســـعودية الســـابق 
بصراحـــة ووضـــوح عـــن واقـــع إســـرائيل االســـتعماري يف منتـــدى 
ــات  ــز الدولـــي للدراسـ ــه املركـ ــة ديســـمبر 2020م، الـــذي نظمـ املنامـ
االســـتراتيجية )IISS( بوصفـــه لهـــا " أنهـــا آخـــر القـــوى االســـتعمارية 
الغربيـــة يف الشـــرق األوســـط، تدمـــر املنـــازل وتغتـــال مـــن تشـــاء، وتٌُهَجـــر 
الفلســـطينين قســـًرا، وتٌصـــدر قوانـــن ُعنصريـــة جتعـــل مـــن إســـرائيل 
ـــرب املســـيحين  ـــاوية للع ـــوق املتٌس ـــَرم احٌلق ـــود فقـــط، وحٌت ـــا لليه وطًن
واملســـلمن، وتٌقيـــم األســـوار العازلـــة وتتوغـــل يف بنـــاء املســـتوطنات ": 
وأضـــاف الفيصـــل إن إســـرائيل تعتمـــد نهٌجـــا يتســـم بالنفـــاق كونهـــا 
ـــا مـــن  ـــد الســـالم، لكنه ـــا وتري ـــا مهـــددة وجودًي " تدعـــي مـــن جهـــة أنه
جهـــة أخـــرى حتتـــل األراضـــي الفلســـطينية وتقصـــف الـــدول العربيـــة 
ومتتلـــك الســـالح النـــووي"، ونرفـــض املبـــادرة العربيـــة التـــي أقرهـــا 
مؤمتـــر القمـــة العربيـــة يف بيـــروت 2002م، ورغـــم معاهـــدات الصلـــح 
الـــدول العربيـــة، مصـــر 1979م، واألردن 1994م،  التـــي عقدتهـــا 
إال أنـــه ســـالًما بـــارًدا وترفـــض الشـــعوب أي نـــوع مـــن التطبيـــع 
معهـــا، فقـــد وصـــف مستشـــار األمـــن القومـــي األمريكـــي الســـابق 
بريجنســـكي للرئيـــس كارتـــر أن الســـالم بـــن مصـــر وإســـرائيل ســـالًما 
ـــة  ـــة والدولي ـــع، ويف التطـــورات اإلقليمي ـــارًدا لرفـــض الشـــعب التطبي ب
وإدارة بايـــدن اجلديـــدة قـــد ميكـــن الرجـــوع إلـــى حـــل الدولتـــن، فقـــد 
كانـــت سياســـة ترامـــب مخالفـــة لـــكل اإلدارات األمريكيـــة الســـابقة 
يف دعمـــه لضـــم إســـرائيل للجـــوالن الســـورية والضفـــة الغربيـــة 
والقـــدس عاصمـــة إلســـرائيل ونقـــل الســـفارة األمريكيـــة للقـــدس، ويف 
تصريحـــات الرئيـــس اجلديـــد بايـــدن أعلـــن أنـــه ســـيعيد العالقـــات 
مـــع منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية وإعـــادة فتـــح مكتـــب املنظمـــة يف 
واشـــنطن وتقـــدمي الدعـــم املالـــي للســـلطة الفلســـطينية الـــذي أوقفـــه 
ترامـــب، ويأتـــي هـــذا يف ظـــل تنســـيق مصري-ســـعودي –أردنـــي 
مـــع الســـلطة الفلســـطينية لتطبيـــق القـــرارات الدوليـــة يف دولـــة 
فلســـطينية علـــى حـــدود 1967م، وعاصمتهـــا القـــدس وهـــذا يتفـــق 
مـــع املبـــادرة العربيـــة التـــي قدمتهـــا الســـعودية ووافقـــت عليهـــا الـــدول 

العربيـــة باإلجمـــاع .

االنفراج يف العالقات العربية ودول الجوار الجغرايف العربي

إن اجلغرافيـــا عامـــل مهـــم يف سياســـة الدولـــة، فاجلغرافيـــا 
ثابـــت وليـــس متغيـــر، فأمـــن الدولـــة مرتبـــط بأمـــن جيرانهـــا، وكمـــا 
قـــال عالـــم اجلغرافيـــا األملانـــي راتـــزل "إن تاريـــخ  دولـــة مـــا هـــو 
ــوار  ــاورة "، ودول اجلـ ــة املجـ ــخ الدولـ ــن تاريـ ــزء مـ ــت جـ ــس الوقـ بنفـ
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العربـــي إيـــران وتركيـــا وإثيوبيـــا لهـــا تأثيـــر علـــى األمـــن القومـــي 
ـــح  ـــي، فمصال ـــا مـــع األمـــن العرب ـــي ويتداخـــل األمـــن القومـــي له العرب
إيـــران مـــع العالـــم العربـــي واجلغرافيـــا تفـــرض عليهـــا أن تكـــون يف 
ــة أو يف  ــران احلاليـ ــة إيـ ــح، وسياسـ ــادل املصالـ ــة وتبـ ــة متوازنـ عالقـ
ـــى  ـــى عل ـــرت حت ـــة أث ـــدم اســـتقرار يف املنطق ـــة أدت لع ـــود املاضي العق
االقتصـــاد اإليرانـــي ألنهـــا دخلـــت يف نزاعـــات ليســـت ضروريـــة 
وتهـــدد جيرانهـــا، ويف ظـــل اإلدارة األمريكيـــة  اجلديـــدة، والعـــودة 
ــتقرار ، وأن  ــال لالسـ ــح املجـ ــن أن يفسـ ــووي 5+1، ميكـ ــاق النـ لالتفـ
ــن  ــه أمـ ــج ألنـ ــة اخلليـ ــران يف منطقـ ــع جيـ ــا مـ ــران عالقاتهـ ــد إيـ تعيـ

مشـــترك .
 أمـــا تركيـــا فلهـــا تاريـــخ طويـــل مـــع املنطقـــة العربيـــة وقـــد أدى 
ـــة  ـــات العربي ـــا والتدخـــل يف اخلالف ـــي يف ســـوريا وليبي التدخـــل الترك
بـــن  اتصـــال   التركيـــة، ويف  العربيـــة  العالقـــات  بـــرودة يف  إلـــى 
ــاع  ــرين واجتمـ ــة العشـ ــي يف قمـ ــس التركـ ــعودي والرئيـ ــل السـ العاهـ
ـــة الســـعودي يف مؤمتـــر  ـــر اخلارجي ـــع وزي ـــي م ـــة الترك ـــر اخلارجي وزي
وزراء خارجيـــة منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي بالنيجـــر يف نوفمبـــر 
املاضـــي، خطـــوة مهمـــة لألمـــن العربـــي التركـــي وهمـــا الدولتـــان يف 
قمـــة العشـــرين، ودولتـــان مركزيتـــان يف العالـــم اإلســـالمي، ويف إيجـــاد 
تعـــاون بـــن تركيـــا وإيـــران واململكـــة العربيـــة الســـعودية ومصـــر، يـــؤدي 
الســـتقرار الشـــرق األوســـط ومواجهـــة التحـــدي اإلســـرائيلي والتدخـــل 
ــرورة  ــري ضـ ــي املصـ ــارب التركـ ــا أن التقـ ــة، كمـ ــي يف املنطقـ األجنبـ
ألمنهمـــا ومصاحلهمـــا يف شـــرق املتوســـط، ويف االجتماعـــات بـــن 
االســـتخبارات التركيـــة واملصريـــة بـــادرة أمـــل يف حتســـن العالقـــات 
والشـــرق  العربـــي  األمـــن  مركزيـــة يف  دولـــة  مصـــر  ألن  بينهمـــا، 
األوســـط وتلتقـــي مصالـــح تركيـــا مـــع مصـــر يف البحـــر املتوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا وتعاونهمـــا يعـــزز مصالـــح الطرفـــن، ويتوقـــع أن 
تفتـــح صفحـــة جديـــدة بينهمـــا بسياســـة برجماتيـــة حتددهـــا املصالـــح 

ــا. وليـــس األيديولوجيـ
أمـــا بالنســـبة إلثيوبيـــا، فهـــي دولـــة محوريـــة يف القـــرن اإلفريقـــي 
ــل بـــن  ــاه النيـ ــع ميـ ــا وجتمـ ــال وإرتيريـ ــودان والصومـ ــاورة للسـ ومجـ
األمـــن القومـــي ملصـــر والســـودان وإثيوبيـــا، وتاريخًيـــا ال ميكـــن جتاهـــل 
حقـــوق مصـــر يف النيـــل، ولذلـــك فـــإن القـــوى اخلارجيـــة التـــي تتدخـــل 
لدفـــع إثيوبيـــا لتهديـــد مصـــر كمـــا هـــي إســـرائيل بتقليـــص حصتهـــا 
مـــن ميـــاه النيـــل يعتبـــر تهديـــًدا خطيـــًرا يهـــدد األمـــن القومـــي العربـــي، 
وعالقـــة إثيوبيـــا ومصاحلهـــا مرتبطـــة بالعالـــم العربـــي وخاصـــة 
الـــدول العربيـــة بإفريقيـــا واخلليـــج العربـــي، وهـــي دولـــة مغلقـــة ليـــس 
ـــا لهـــا  لهـــا منفـــذ إال مـــن الـــدول املجـــاورة التـــي هـــي عربيـــة، وتاريخًي
عالقـــة مـــع اجلزيـــرة العربيـــة، واجليوبولتيـــكا تفـــرض علـــى إثيوبيـــا 
ــاون اخلليجـــي  ــودان ودول مجلـــس التعـ ــر والسـ ــاون مـــع مصـ أن تتعـ
ــا  لتحقيـــق االســـتقرار يف القـــرن اإلفريقـــي وملصلحـــة وحـــدة إثيوبيـ
نفســـها، فتحـــدي األمـــن املائـــي العربـــي وخاصـــة مصـــر والســـودان 
قـــد تكـــون لـــه آثـــاره علـــى وحـــدة إثيوبيـــا خاصـــة يف ظـــل الصـــراع 

احلالـــي يف تيغـــري .
 Strategic إن املصالـــح املشـــتركة والتداخـــل االســـتراتيجي
ودول  العربيـــة  الـــدول  مصالـــح  بـــن   Interdependence
وتعـــدد  الدولـــي  النظـــام  تغيـــرات  ظـــل  ويف  اجلغـــرايف  اجلـــوار 
القطبيـــة الدوليـــة وإدارة أمريكيـــة جديـــدة أكثـــر واقعيـــة تتبنـــى القـــوة 
الناعمـــة قـــد يشـــهد عـــام 2021م، أكثـــر توافًقـــا واســـتقراًرا مـــن أجـــل 
حـــل اخلالفـــات واملشـــاكل اإلقليميـــة وتعـــاون بـــن الـــدول احملوريـــة 
اإلســـرائيلي  النـــووي  التحـــدي  األوســـط يف مواجهـــة  الشـــرق  يف 

وغطرســـة القـــوة الصهيونيـــة آخـــر القـــوى االســـتعمارية.  

       الدول العربية تستورد 65% من القمح وتنفق 110 مليار دوالر عىل 

الواردات الغذائية ما قد يؤدي لمجاعات يف دول الحروب األهلية

* أستاذ العلوم السياسية بجامعتي امللك عبد العزيز والحسني بن طالل سابًقا
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متعــددة مخــاوف  أبيــب  وتــل  أنقــرة  بــني  التقــارب  محــددات 

6 دوافـع تركيـة لتفعيـل التعـاون مع إسـرائيل 
وخـوف مـن العقوبـات والعزلـة

ازدواجيــة املعاييــر: بالرغــم مــن إدانــة تركيــا بشــدة اتفاقيــات الســالم األخيــرة التــي وقعتهــا كل مــن اإلمــارات والبحريــن مــع 
إســرائيل، حيــث وصــل األمــر لتهديــد أردوغــان بإغــالق الســفارة التركيــة يف أبوظبــي، كمــا شــنت وســائل اإلعــالم التركيــة 
هجوًمــا حــاًدا علــى هاتــن الدولتــن باعتبارهمــا خائنتــن للقضيــة الفلســطينية، واملقدســات اإلســالمية، إال أنــه كان الفًتــا 
أن اإلعــالن عــن اتفــاق ســالم بــن املغــرب وإســرائيل لــم يلــق ردة فعــل تذكــر مــن تركيــا؛ حيــث أقــر وزيــر اخلارجيــة التركــي 
"تشــاويش أوغلــو" يف اتصــال هاتفــي مــع نظيــره املغربــي "ناصــر بوريطــة" بعــد ســاعات مــن إعــالن الرئيــس األمريكــي عــن 

االتفــاق بحــق املغــرب يف إقامــة عالقــات مــع أي بلــد يريــده، دون أن يكــون ذلــك علــى حســاب القضيــة الفلســطينية.

أحمد يحيى

وتعكـــس ردة الفعـــل التركيـــة األخيـــرة علـــى اتفاقيـــات الســـالم يف 
املنطقـــة ازدواجيـــة املعاييـــر، والبرجماتيـــة الشـــديدة التـــي يتســـم بهـــا 
النظـــام التركـــي احلالـــي، الـــذي تربطـــه بإســـرائيل مصالـــح اقتصاديـــة 
قويـــة للغايـــة بالرغـــم مـــن التوتـــر املزعـــوم يف العالقـــات السياســـية 
خـــالل الســـنوات املاضيـــة، فقـــد أظهـــر عـــدد مـــن التقاريـــر ارتفـــاع 
مســـتوى التبـــادل التجـــاري بـــن اجلانبـــن يف عـــام 2020 م، -بالرغـــم 
مـــن التأثيـــرات الســـلبية للجائحـــة- لتصـــل تركيـــا إلـــى ســـادس 
أكبـــر شـــريك جتـــاري إلســـرائيل بالرغـــم مـــن تقليـــص العالقـــات 
الدبلوماســـية بـــن الطرفـــن منـــذ مايـــو 2018م، علـــى خلفيـــة نقـــل 
الواليـــات املتحـــدة ســـفارتها إلـــى القـــدس، واألحـــداث يف قطـــاع غـــزة.

نقطة تحول

علـــى  املاضيـــة  الســـنوات  طيلـــة  التركيـــة  القيـــادة  حرصـــت 
اســـتغالل القضيـــة الفلســـطينية كمـــادة للتســـويق السياســـي، يف 
ـــد  ـــار نفســـه كقائ ـــى إظه ـــي عل ـــس الترك ـــة للرئي ظـــل املســـاعي الدؤوب
لألمـــة اإلســـالمية، ومدافًعـــا عـــن املظلومـــن يف العالـــم اإلســـالمي، 
حيـــث تعتبـــر هـــذه العناصـــر محـــوًرا رئيســـًيا يف السياســـة اخلارجيـــة 
التركيـــة يف عهـــد حـــزب العدالـــة والتنميـــة. ويف هـــذا اإلطـــار ال 
ــم  ــبة إال وتهاجـ ــة مناسـ ــتغل أيـ ــة تسـ ــة احلاليـ ــادة التركيـ ــك القيـ تنفـ

بشراســـة إســـرائيل وبعـــض الـــدول العربيـــة، وقـــد يصحـــب ذلـــك 
تقليـــص للعالقـــات الدبلوماســـية مـــع إســـرائيل مصحوًبـــا بالكثيـــر مـــن 
الزخـــم الدعائـــي التركـــي يف اإلعـــالم ووســـائل التواصـــل االجتماعـــي، 
ــكرية  ــات العسـ ــى العالقـ ــك علـ ــر ذلـ ــدم تأثيـ ــى عـ ــرص علـ ــع احلـ مـ

ــرائيل. ــع إسـ ــي مـ ــاري املتنامـ ــادل التجـ ــيما التبـ ــة السـ واالقتصاديـ
ــدن  ــو بايـ ــي جـ ــح الدميقراطـ ــوز املرشـ ــن فـ ــالن عـ ــد أن اإلعـ بيـ
قـــد مثـــل نقطـــة حتـــول يف هـــذه االســـتراتيجية التركيـــة، فقـــد أفـــاد 
ــام رئيـــس االســـتخبارات القوميـــة  عـــدد مـــن املصـــادر املوثوقـــة بقيـ
ــؤولن  ــع مسـ ــرية مـ ــات سـ ــراء محادثـ ــدان" بإجـ ــاكان فيـ ــة "هـ التركيـ
ـــن املســـؤولن  إســـرائيلين، وبالرغـــم مـــن أن االجتماعـــات الســـرية ب
األتـــراك واإلســـرائيلين غالًبـــا مـــا كانـــت تهتـــم مبناقشـــة املخـــاوف 
األمنيـــة املشـــتركة بـــن اجلانبـــن، فقـــد ركـــزت االجتماعـــات التـــي 
عقـــدت يف األســـابيع األخيـــرة، وبعـــد اإلعـــالن عـــن فـــوز جـــو بايـــدن، 
ــن  ــن، ومـ ــن اجلانبـ ــية بـ ــات الدبلوماسـ ــادة العالقـ ــود إعـ ــى جهـ علـ
هنـــا ميكـــن فهـــم املوقـــف التركـــي الباهـــت مـــن اإلعـــالن عـــن اتفاقيـــة 

ســـالم بـــن الربـــاط وتـــل أبيـــب.
ويف هـــذا اإلطـــار مـــن املتوقـــع أن يتـــم تعيـــن ســـفير تركـــي 
جديـــد يف تـــل أبيـــب بعـــد أكثـــر مـــن عامـــن علـــى ســـحب الســـفير 
ــفير اجلديـــد  ــإن السـ ــر فـ ــل أبيـــب، وبحســـب التقاريـ ــن تـ ــي مـ التركـ
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ــن  ــذي يتقـ ــي، والـ ــن الرئيـــس التركـ ــرب مـ ــاش" املقـ ــق أولوتـ ــو "أفـ هـ
ـــخ الشـــرق األوســـط  ـــة وتاري ـــة العبري ـــة، ودرس يف الســـابق اللغ العبري
بعـــض املصـــادر يف  القـــدس، وبحســـب  العبريـــة يف  يف اجلامعـــة 
تعيينـــه  يتـــم  ســـوف  اجلديـــد  التركـــي  الســـفير  فـــإن  إســـرائيل 
ـــر  ـــك بهـــدف تطوي ألهـــداف سياســـية، وليـــس دبلوماســـية فقـــط؛ وذل
العالقـــات مـــع إســـرائيل، ويأتـــي هـــذا بالتـــوازي مـــع تعيـــن "مـــراد 
مرجـــان" ســـفيًرا لتركيـــا يف واشـــنطن، وكال الرجلـــن مـــن املؤيديـــن 

بقـــوة لتطويـــر العالقـــات مـــع إســـرائيل، وكان "مرجـــان" قـــد صـــرح 
لصحيفـــة هآرتـــس اإلســـرائيلية يف العـــام 2003م، وبالتزامـــن مـــع 
صعـــود حـــزب العدالـــة والتنميـــة للســـلطة، بـــأن تركيـــا ال تنـــوي 
ــل أبيـــب،  ــع تـ ــة مـ ــة التقليديـ ــن الصداقـ ــة" عـ ــد أمنلـ ــراف "قيـ االنحـ
مؤكـــًدا علـــى عـــزم حـــزب العدالـــة والتنميـــة االســـتمرار يف العالقـــات 

ــرائيل. ــع إسـ ــدة مـ اجليـ

التركية "هاكان فيدان"  االستخبارات  لرئيس     محادثات سرية 

بايدن فوز  بعد  كاملة  العالقات  إلعادة  اإلسرائيليين  مع 
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دوافع التقارب التركي اإلسرائييل

التركـــي  التقـــارب  دوافـــع  أبـــرز  تنـــاول  ميكـــن  يلـــي  وفيمـــا 
التالـــي: النحـــو  علـــى  وذلـــك  اإلســـرائيلي، 

ــة  ــع اإلدارة األمريكيـ ــات مـ ــور العالقـ ــن تدهـ ــاوف مـ 1- مخـ
يف  محتمـــل  تدهـــور  مـــن  التركـــي  النظـــام  يخشـــى  اجلديـــدة: 
ضـــوء  يف  وذلـــك  اجلديـــدة  األمريكيـــة  اإلدارة  مـــع  العالقـــات 
االنتقـــادات الواســـعة التـــي وجههـــا الرئيـــس املنتخـــب جـــو بايـــدن 
إلـــى ترامـــب بضـــرورة التعامـــل بصـــورة أكثـــر حســـًما مـــن الســـلوك 
التركـــي املزعـــزع لالســـتقرار، باإلضافـــة إلـــى إعـــالن بايـــدن مـــن 
قبـــل عزمـــه مســـاعدة املعارضـــة التركيـــة يف مواجهـــة أردوغـــان 
مـــن خـــالل االنتخابـــات وليـــس عـــن طريـــق االنقـــالب، ناهيـــك عـــن 
االنتقـــادات الالذعـــة التـــي وجههـــا بايـــدن إلـــى الرئيـــس التركـــي الـــذي 
ـــى  ـــه، وأن عل ـــع ثمـــن تصرفات ـــه يجـــب أن يدف ـــه "باملســـتبد"، وأن وصف
ــلوكيات  ــة سـ ــاء ملواجهـ ــع احللفـ ــة مـ ــل بجديـ ــدة العمـ ــات املتحـ الواليـ
أردوغـــان يف الشـــرق األوســـط، كمـــا أشـــار "جيـــك ســـوليفان" املرشـــح 
ــى  ــابق إلـ ــت سـ ــي يف وقـ ــي األمريكـ ــن القومـ ــار األمـ ــب مستشـ ملنصـ
أنـــه يجـــب علـــى الواليـــات املتحـــدة العمـــل علـــى اتخـــاذ نهـــج أكثـــر 
ــي  ــار احلالـ ــتمرار يف املسـ ــأن االسـ ــا بـ ــا، إلقناعهـ ــع تركيـ ــة مـ صرامـ
ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالســـلطة املطلقـــة ألردوغـــان، وكذلـــك التعـــاون 
الوثيـــق مـــع موســـكو الســـيما علـــى الصعيـــد العســـكري مـــن شـــأنه 
ــل  ــم يأمـ ــن ثـ ــرة، ومـ ــية ألنقـ ــية ودبلوماسـ أن يخلـــق حتديـــات سياسـ
الرئيـــس التركـــي يف أن يســـاهم حتســـن عالقاتـــه بإســـرائيل يف هـــذا 
التوقيـــت مـــن تخفيـــف اآلثـــار الســـلبية التـــي يرجـــح أن تنجـــم عـــن 
ـــه بأردوغـــان عالقـــة شـــخصية  خســـارة الرئيـــس ترامـــب الـــذي جمعت
ــات  ــن عقوبـ ــان مـ ــن األحيـ ــر مـ ــه يف الكثيـ ــاهمت يف حمايتـ ــة سـ قويـ

الكوجنـــرس األمريكـــي.

2- تدهـــور حـــاد يف االقتصـــاد التركـــي: يواصـــل االقتصـــاد 
التركيـــة  الليـــرة  ســـجلت  فقـــد  كبيـــر،  بشـــكل  تراجعـــه  التركـــي 
بحســـب  وفقـــدت  االنخفـــاض،  مـــن  مســـبوقة  غيـــر  مســـتويات 
وكالـــة "بلومبـــرج" 25% مـــن قيمتهـــا يف عـــام 2020م، بالتـــوازي مـــع 

انخفـــاض كبيـــر يف احلـــد األدنـــى لألجـــور، وســـط مخـــاوف مـــن 
ــار دوالر  ــي 19 مليـ ــغ حوالـ ــذي بلـ ــة الـ ــة التركيـ ــز املوازنـ ــد عجـ تزايـ
مـــن ينايـــر وحتـــى نوفمبـــر 2020م، مـــع تصاعـــد ملحـــوظ يف معـــدالت 
التضخـــم، وتراجـــع احتياطيـــات البنـــك املركـــزي التركـــي، وقـــد أدى 
هـــذا التراجـــع املســـتمر يف معـــدالت االقتصـــاد التركـــي إلـــى اســـتقالة 
وزيـــر املاليـــة التركـــي وصهـــر أردوغـــان "بيـــرات البيـــرق" مـــن منصبـــه 
يف الثامـــن مـــن شـــهر نوفمبـــر 2020م، بعـــد انتقـــادات واســـعة مـــع 
املعارضـــة التركيـــة حـــول األداء االقتصـــادي، وبعـــد يـــوم واحـــد مـــن 
إقالـــة محافـــظ البنـــك املركـــزي التركـــي، ويتوقـــع أن يســـتمر األداء 
الســـيئ لالقتصـــاد التركـــي عـــام 2021م، مـــع اســـتمرار تراجـــع قيمـــة 
الليـــرة التركيـــة، وانخفـــاض احتياطيـــات النقـــد األجنبـــي، الســـيما مـــع 
التأثيـــرات الســـلبية املتوقعـــة للعقوبـــات األوروبيـــة واألمريكيـــة علـــى 
أنقـــرة، ممـــا ســـيؤثر بالســـلب علـــى ثقـــة املســـتثمرين يف االقتصـــاد 

التركـــي.

إســـرائيل:  يف  االســـتثمارات  لزيـــادة  تركيـــة  محاولـــة   -3
أشـــارت العديـــد مـــن التقاريـــر إلـــى ســـعي شـــركة "يلـــدرمي" التركيـــة 
ـــًرا  ـــدرمي، وتتخـــذ مـــن إســـطنبول مق ـــرت يكســـل يل ـــا روب ـــي ميتلكه الت
ـــا  ـــاء حيف ـــوز مبناقصـــة لتســـيير مين ـــن للف ـــا، باالشـــتراك مـــع آخري له
اإلســـرائيلي، والـــذي يعتبـــر أكبـــر مينـــاء بحـــري يف إســـرائيل، يف ظـــل 
منافســـة بينهـــا وبـــن شـــركة إماراتيـــة للفـــوز مبناقصـــة تســـيير املينـــاء 
ــرًطا  ــب شـ ــل أبيـ ــع تـ ــات مـ ــن العالقـ ــر حتسـ ــم يعتبـ ــن ثـ ــام، ومـ الهـ
ـــر الواضـــح  ـــة، وإن كان مـــن غي ـــة املغري ـــك الصفق ـــوز بتل ـــا للف ضرورًي
إلـــى اآلن مـــدى قـــدرة الشـــركة التركيـــة علـــى الفـــوز بهـــذه املناقصـــة.

4- تقليـــل مـــن تأثيـــر العقوبـــات: أعلـــن وزيـــر اخلارجيـــة األمريكـــي 
مايـــك بومبيـــو يـــوم االثنـــن 14 ديســـمبر 2020م، فـــرض الواليـــات 
املتحـــدة عقوبـــات علـــى هيئـــة الصناعـــات الدفاعيـــة التركيـــة، وقـــد 
ــة  ــي بأغلبيـ ــرس األمريكـ ــة الكوجنـ ــد موافقـ ــالن بعـ ــذا اإلعـ ــاء هـ جـ
ســـاحقة علـــى مشـــروع قانـــون متويـــل الدفـــاع لعـــام 2021م، والـــذي 
نـــص يف أحـــد بنـــوده علـــى فـــرض عقوبـــات علـــى تركيـــا يف غضـــون 

تعكس  المنــطقة  السالم يف  عىل  التــركية  الفـعل  ردة     

ــاسة نظام أنقرة ازدواجية المعايير وبرجماتـية شديدة لسيـ

الحدود  ترسيم  عن  بحثية  ورقة  ديان  موشي  مركز  نشر     

المتوسط شرق  التركي  التفوق  لزيادة  تركيا  مع  البحرية 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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30 يوًمـــا، وذلـــك علـــى خلفيـــة شـــرائها منظومـــة الدفـــاع اجلـــوي 
الروســـية املتقدمـــة )إس 400(، حيـــث تســـعى الواليـــات املتحـــدة 
لتوجيـــه رســـائل حتذيريـــة للـــدول األخـــرى مـــن مغبـــة اإلقـــدام علـــى 
ـــة للخطـــوة التركيـــة، باإلضافـــة إلـــى خشـــية الواليـــات  خطـــوات مماثل
املتحـــدة مـــن اختراقـــات روســـية للمنظومـــات العســـكرية حللـــف 

الناتـــو.

ومـــن املرجـــح بـــأن تفتـــح موافقـــة الكوجنـــرس األخيـــرة البـــاب 
أمـــام عقوبـــات أكثـــر صرامـــة يف الفتـــرة القادمـــة، الســـيما مـــع 
العديـــد مـــن التصريحـــات الســـابقة لفريـــق بايـــدن الرئاســـي بضـــرورة 
ــاد  ــة االحتـ ــك موافقـ ــى ذلـ ــف إلـ ــا، أضـ ــى تركيـ ــات علـ ــرض عقوبـ فـ
األوروبـــي علـــى فـــرض عقوبـــات جديـــدة علـــى تركيـــا علـــى خلفيـــة 
أنشـــطتها شـــرق املتوســـط، ويتوقـــع أن تؤثـــر العقوبـــات األخيـــرة 
ـــة، وتســـاهم  ـــى االقتصـــاد والصناعـــات العســـكرية التركي بالســـلب عل
يف تـــأزمي العالقـــات بشـــكل أكبـــر بـــن أنقـــرة والـــدول الغربيـــة، كل 
هـــذه األمـــور تدفـــع النظـــام التركـــي لتحســـن العالقـــات مـــع إســـرائيل 
كمحاولـــة لتلطيـــف األجـــواء مـــع الواليـــات املتحـــدة واالحتـــاد األوروبـــي، 

والتخفيـــف مـــن اآلثـــار املتوقعـــة للعقوبـــات اجلديـــدة.
5- تخفيـــف العزلـــة اإلقليميـــة والدوليـــة: يشـــعر النظـــام 
التركـــي بعزلـــة كبيـــرة ســـواء يف محيطـــة اإلقليمـــي أو يف النطـــاق 
الدولـــي، وذلـــك بســـبب الســـلوك التركـــي يف املنطقـــة، ســـواء يف 
العـــراق أو ســـوريا أو ليبيـــا، والـــذي أدى إلـــى توتـــر وقطيعـــة يف 
ــة  ــة، باإلضافـ ــع العديـــد مـــن القـــوى املؤثـــرة يف املنطقـ العالقـــات مـ
ـــة التحـــركات  ـــى خلفي ـــر العالقـــات مـــع االحتـــاد األوروبـــي عل ـــى توت إل
ـــم يشـــعر أردوغـــان أن التقـــارب مـــع  ـــة شـــرق املتوســـط، ومـــن ث التركي
ـــي  ـــزداد مـــع تول ـــة التـــي قـــد ت ـــل أبيـــب رمبـــا يخفـــف مـــن هـــذه العزل ت

ــادم.  ــر القـ ــلطة يف ينايـ ــدن السـ بايـ

6- الســـعي للتعـــاون مـــع إســـرائيل يف شـــرق املتوســـط: رمبـــا 
تأتـــي اخلطـــوات التركيـــة األخيـــرة كمســـعى تركـــي للوصـــول التفاقيـــة 
ـــز  ـــد نشـــر مرك ـــع إســـرائيل، فق ـــة م ـــدة لترســـيم احلـــدود البحري جدي
 7 يف  إســـرائيل،  يف  األوســـط  الشـــرق  لدراســـات  ديـــان  موشـــي 
ديســـمبر 2020م، ورقـــة بحثيـــة عـــن أهميـــة هكـــذا اتفـــاق لـــكل مـــن 
تركيـــا وإســـرائيل، وشـــارك يف الورقـــة اللـــواء التركـــي املتقاعـــد جهـــاد 
يايجـــي، الـــذي شـــغل حتـــى مايـــو 2020م، رئاســـة أركان القـــوات 

البحريـــة التركيـــة، قبـــل أن يتـــم نقلـــه للخدمـــة يف هيئـــة رئاســـة 
األركان التركيـــة، ويعمـــل كذلـــك أســـتاذ مشـــارك ورئيـــس قســـم مركـــز 
ـــة "بهتشـــه شـــهير"  ـــة، امللحـــق بجامع ـــة العاملي االســـتراتيجيات البحري
التركيـــة، ويعـــرف "يايجـــي" بأنـــه مهنـــدس اتفاقيـــة ترســـيم احلـــدود 
البحريـــة بـــن ليبيـــا وتركيـــا، وصاحـــب مشـــروع "الوطـــن األزرق" أو 
ـــوق  ـــادة التف ـــة لزي ـــر محاول ـــذي يعتب ـــدأ يايجـــي"، ال ـــرف بــــ "مب ـــا يع م
البحـــري التركـــي يف شـــرق البحـــر األبيـــض املتوســـط، والــــتأكيد علـــى 
األهميـــة االســـتراتيجية لهـــذه املنطقـــة يف ظـــل اكتشـــافات الطاقـــة 

الهائلـــة هنـــاك.
وتتنـــاول الورقـــة الالفتـــة يف توقيتهـــا، ضـــرورة التعـــاون بـــن 
ــع  ــة توقيـ ــع إمكانيـ ــط مـ ــرق املتوسـ ــة شـ ــرائيل يف منطقـ ــا وإسـ تركيـ
اتفاقيـــة بـــن الطرفـــن بشـــأن ترســـيم احلـــدود البحريـــة بينهمـــا، مـــع 
العديـــد مـــن التفاصيـــل واخلرائـــط املوضحـــة ألهميـــة هكـــذا اتفاقيـــة، 
ويـــرى البعـــض أن نشـــر هـــذه الورقـــة يف مركـــز أبحـــاث إســـرائيلي 
مرمـــوق، ومبشـــاركة "يايجـــي" القريـــب مـــن أردوغـــان، تأتـــي اســـتمراًر 
ــرائيلية بالتخلـــي  ــادات اإلسـ ــاع القيـ ــة إقنـ ــود التركيـــة حملاولـ ا للجهـ
ــد"  ــر األبيـــض املتوســـط "إيســـت ميـ ــرق البحـ ــن خـــط أنابيـــب شـ عـ

لصالـــح مشـــروع جديـــد مـــع تركيـــا.

ــابقة،  ــل السـ ــا بالعوامـ ــي مدفوًعـ ــام التركـ ــدو أن النظـ ــا، يبـ وختاًمـ
واتســـاًقا مـــع برجماتيتـــه املعهـــودة، ســـوف يســـعى إلـــى إعـــادة ترتيـــب 
أولوياتـــه يف املنطقـــة، مـــع التركيـــز بشـــكل أساســـي علـــى التقـــارب مـــع 
ـــات املتحـــدة، ورمبـــا  ـــع الوالي ـــف األجـــواء م ـــة تلطي إســـرائيل، ومحاول
الســـعي بشـــكل أكبـــر للتقـــارب مـــع الريـــاض، ويرجـــح أن تشـــهد الفتـــرة 
القادمـــة املزيـــد مـــن تلـــك اخلطـــوات التركيـــة، باإلضافـــة لإلعـــالن 
عـــن بعـــض اإلصالحـــات الداخليـــة؛ حيـــث يأمـــل النظـــام التركـــي 
أن تســـاعده تلـــك التحـــركات يف تخفيـــف اآلثـــار الســـلبية احملتملـــة 
الشـــعور  الواليـــات املتحـــدة، وســـط تزايـــد  الســـلطة يف  النتقـــال 

بالعزلـــة الدوليـــة واإلقليميـــة، والضغـــوط الداخليـــة املتصاعـــدة.

      "أولوتاش" المقرب من أردوغان سفيًرا يف إسرائيل و "مراد 

التطبيع مؤيدي  من  وكالهما  واشنطن  سفيًرا يف  مرجان" 

* مدرس مساعد العلوم السياسية ـــ باحث دكتوراه العلوم السياسية ــ كلية االقتصاد 

والعلوم السياسية -جامعة القاهرة

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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12 خيــاًرا لــدى بايــدن لتحجيــم الصــني وبكــني ترد بخارطة طريــق للمواجهة

" الطـوق الصحـي " أو "التعايـش مع حرب باردة "
الصيـن مـع  للتعامـل  بايـدن  سـيناريوهات  أبـرز 
اســـتغرقت الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة 30 عاًمـــا كاملـــة لتعتـــرف بحكومـــة جمهوريـــة الصـــن الشـــعبية عندمـــا قـــرر 
الرئيـــس األســـبق جيمـــي كارتـــر إنشـــاء ســـفارة لبـــالده يف بكـــن يف األول مـــن ينايـــر عـــام 1979م، وجـــاء هـــذا التحســـن يف 
ـــان شـــنغهاي يف  ـــارة الشـــهيرة للرئيـــس ريتشـــارد نيكســـون للصـــن وإصـــدار بي ـــى الزي ـــاء عل ـــة بن ـــة األمريكي العالقـــات الصيني
1972م، لكـــن الفضـــل األول لهـــذا االنفتـــاح علـــى الصـــن يعـــود لوزيـــر اخلارجيـــة األســـبق هنـــري كيســـنجر الـــذي كان مهنـــدس 
ـــى اعتـــراف  ـــا عل ـــة، واليـــوم بعـــد 41 عاًم ـــة ــــــ الصينيـــة ومهـــد لبـــدء حقبـــة جديـــدة مـــن العالقـــات الثنائي العالقـــات األمريكي
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة بالصـــن، ومـــع فـــوز جـــو بايـــدن يف االنتخابـــات الرئاســـية يعـــود هنـــري كيســـنجر  يف "قمـــة 

ـــر املاضـــي ـــي عقـــدت يف شـــهر نوفمب ـــرج " الت بلومبي

 د. أمين سمير

ـــة  ـــى حـــرب تشـــبه احلـــرب العاملي ـــن إل ـــزالق البلدي ليحـــذر مـــن ان
األولـــى، بســـبب اخلالفـــات والتعقيـــدات الكثيـــرة بـــن أكبـــر اقتصاديـــن 
يف العالـــم وســـط خـــالف داخلـــي أمريكـــي حـــول الطريـــق األفضـــل 
للتعامـــل مـــع التنـــن الصينـــي، فهنـــاك مـــن يقـــول إن "التســـامح 
األمريكـــي"  مـــع الصـــن خاصـــة يف مجـــال التجـــارة هـــو مـــن ســـمح 
لهـــا بالصعـــود السياســـي والعســـكري لتنافـــس الواليـــات املتحـــدة 
علـــى الســـاحة الدوليـــة، ويؤكـــد هـــذا الفريـــق أن الصـــن هـــي مـــن 
ـــب هـــؤالء  ـــم، ويطال ـــدن للعال ـــس املنتخـــب جـــو باي ـــة الرئي ـــل رؤي تعرق
بضـــرورة الوقـــوف يف وجـــه الصـــن يف جميـــع املســـارات لقطـــع 
الطريـــق عليهـــا حتـــى ال تأخـــذ مكانـــة أمريـــكا يف قيـــادة العالـــم، 
ـــا ســـينهي  ـــع الصـــن ومواجهته ـــول أن الصـــراع م ـــاك مـــن يق لكـــن هن
التفـــوق األمريكـــي ويســـتنزف قـــدرات البلديـــن، وأن أفضـــل طريقـــة 
ـــوم  ـــذي كان يق ـــار " كيســـنجر " ال ـــودة خلي ـــاف الصـــن هـــي الع إلضع
علـــى خلـــق صراعـــات آســـيوية بـــن الصـــن وجيرانهـــا الكبـــار مثـــل 
الهنـــد واليابـــان ودول جنـــوب شـــرق آســـيا، فمـــا هـــي خيـــارات بايـــدن 
للتعامـــل مـــع الصـــن؟ وهـــل اســـتعدت الصـــن بخيـــارات جديـــدة 
ملواجهـــة إدارة أمريكيـــة وصفهـــا الرئيـــس املنتخـــب بأنهـــا تتحلـــى 
املتحـــدة  الواليـــات  تاريـــخ  والكفـــاءة يف  بأعلـــى درجـــات اخلبـــرة 

ـــى األوضـــاع يف آســـيا. ـــر كال الســـيناريوهن عل ـــة؟ ومـــا تأثي األمريكي
خيارات واشنطن 

حتليـــل خطـــاب الفريـــق الـــذي عينـــه بايـــدن للتعامـــل مـــع الصـــن 
والقضايـــا اخلارجيـــة املتمثـــل يف الثالثـــي " أنتونـــي بلينكـــن وزيـــًرا 
ـــم يف  ـــل الدائ ـــد يف منصـــب املمث ـــدا تومـــاس جرينفيل ـــة، ولين للخارجي
ـــد أن  ـــك ســـوليفان مستشـــار األمـــن القومـــي يؤك األمم املتحـــدة، وجي
ـــات املتحـــدة جتـــاه الصـــن  ـــرات طفيفـــة ســـتلحق بسياســـة الوالي تغيي
مـــن خـــالل تفعيـــل جبهـــة احللفـــاء حيـــث يـــرى فريـــق بايـــدن أن 
ـــم  ـــد عـــدد ســـكانها عـــن 5 % مـــن العال ـــي ال يزي ـــات املتحـــدة الت الوالي
كانـــت تواجـــه الصـــن مبفردهـــا خـــالل واليـــة ترامـــب، وأن أفضـــل 
اخليـــارات بالنســـبة للواليـــات املتحـــدة هـــي توحيـــد جهـــود حلفائهـــا 
ـــن خـــالل:  ـــدف م ـــق هـــذا اله ـــن حتقي اآلســـيوين ضـــد بيجـــن، وميك
1-إعـــادة الزخـــم للعالقـــات األمريكيـــة ـــــ الهنديـــة التـــي تضـــررت 
ــوم  ــة رسـ ــارة األمريكيـ ــرض وزارة التجـ ــبب فـ ــب  بسـ ــد ترامـ يف عهـ
جمركيـــة علـــى الـــواردات الهنديـــة، وهـــو مـــا أدى لتقـــارب غيـــر 
مســـبوق بـــن الهنـــد وروســـيا والصـــن، فـــإذا كانـــت الصـــن عملـــت 
لفتـــرة طويلـــة "كورشـــة تصنيـــع"  للعالـــم واســـتفادت ماليـــن فـــرص 
العمـــل وتريليونـــات الـــدوالرات فـــإن نقـــل هـــذه القيمـــة االقتصاديـــة 
ــراكة  ــن الشـ ــيعزز مـ ــش سـ ــيا وبنجالديـ ــتان وإندونيسـ ــد وباكسـ للهنـ

الرأيالرأي



117 ينايـــــــــــر
157العــدد

2021 www.araa.sa

الهنديـــة واآلســـيوية مـــع الواليـــات املتحـــدة، ويضعـــف الصـــن خاصـــة 
إن فريـــق بايـــدن يفكـــر يف دعـــم أكبـــر عســـكري للهنـــد للوقـــوف 
يف وجـــه الصـــن التـــي " تنمـــرت عســـكرًيا " ضـــد الهنـــد خـــالل 
االشـــتباكات احلدوديـــة التـــي وقعـــت بـــن البلديـــن خـــالل العـــام 
اجلـــاري، والتذكيـــر دائمـــا باخلالفـــات احلدوديـــة الصينيـــة ـــــ الهنديـــة 

التـــي أدت للحـــروب الهنديـــة الصينيـــة يف 20 أكتوبـــر 1962م.
2-فصـــل الصـــن عـــن روســـيا، ففريـــق بايـــدن يعتقـــد أن أكبـــر 
خطـــأ وقعـــت فيـــه إدارة ترامـــب أنهـــا وضعـــت الصـــن وروســـيا يف " 
ســـلة واحـــدة " عندمـــا أعلـــن الرئيـــس ترامـــب اســـتراتيجيته لألمـــن 
القومـــي، وأعتبـــر فيهـــا كال مـــن روســـيا والصـــن " منافســـتان " 
للواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة علـــى الســـاحة الدوليـــة، ولهـــذا شـــهدت 
ـــع املاضيـــة تقـــارب غيـــر مســـبوق بـــن موســـكو وبكـــن  الســـنوات األرب
لدرجـــة يف يوليـــو عـــام 2019م، قامـــت "قاذفـــات صينيـــة وروســـية" 
مشـــتركة  طلعـــات  أول  وهـــي  املـــدى،  بعيـــدة  مشـــتركة  بدوريـــات 
بطائـــرات بعيـــدة املـــدى يف منطقـــة آســـيا واحمليـــط الهـــادئ، وطـــارت 
ــا  ــا، و قطعـــت خاللهـ القاذفـــات الصينيـــة والروســـية 11 ســـاعة مًعـ
9 آالف كيلومتـــر، ويتذكـــر فريـــق بايـــدن كيـــف اســـتفادت الواليـــات 
املتحـــدة مـــن اخلـــالف الصينـــي مـــع االحتـــاد الســـوفيتي عندمـــا 
اندلعـــت احلـــرب الروســـية ـــــ الصينيـــة عـــام 1969م، ولـــدى بايـــدن 
أوراق جاهـــزة لتفعيلهـــا أبرزهـــا املشـــاكل احلدوديـــة بـــن الصـــن 
ـــة"  ـــة واالقتصادي ـــة "الثقافي ـــا يســـمى بالســـيطرة الصيني وروســـيا، وم
علـــى اجلـــزء الشـــرقي مـــن روســـيا، وتعـــد هـــذه الرؤيـــة يف غايـــة 
ــت يف "  ــي قالـ ــها التـ ــن نفسـ ــراف بكـ ــن باعتـ ــى الصـ ــورة علـ اخلطـ
الكتـــاب األبيـــض " الـــذي صـــدر يف أغســـطس 2019م، وهـــو أول 
ــن يف  ــت الصـ ــنوات، قالـ ــذ 7 سـ ــي " منـ ــي صينـ ــم " جيوسياسـ تقييـ
ـــة  ـــق " مـــع روســـيا هـــو ضـــرورة حتمي ـــاون الوثي ـــاب إن" التع هـــذا الكت
للحفـــاظ علـــى "وحـــدة وســـالمة"  األراضـــي الصينيـــة، وزادت جائحـــة 
كورنـــا مخـــاوف الواليـــات املتحـــدة مـــن التفـــوق الصينـــي حيـــث تخشـــى 
ـــي  ـــة الت ـــة الثاني ـــن املرتب ـــي م ـــود االقتصـــاد الصين ـــن صع واشـــنطن م
كان عليهـــا قبـــل كورونـــا بــــ13.4 تريليـــون دوالر إلـــى االقتصـــاد األول 
عاملًيـــا بــــ25 تريليـــون دوالر بحلـــول عـــام 2023م، وليـــس عـــام 2049م، 
كمـــا كان مخططـــاً لـــه، وهنـــاك قناعـــة كاملـــة لـــدى البنتاجـــون بـــأن 
الصـــراع بـــات بـــن الصـــن والواليـــات املتحـــدة، وأن روســـيا قـــد 
ـــا هـــو احلـــال  ـــام 2030م، كم ـــول الع ـــع " للصـــن بحل ـــى "تاب تتحـــول إل
بالنســـبة لكنـــدا مـــع الواليـــات املتحـــدة، ولهـــذا يفكـــر فريـــق بايـــدن 

مـــن تخفيـــف التوتـــر مـــع روســـيا حتـــى يبعدهـــا عـــن الصـــن.

3-إعـــادة الزخـــم للوجـــود األمريكـــي يف منطقـــة احمليـــط الهـــادئ 
ســـواء بالعـــودة التفاقيـــة التجـــارة احلـــرة مـــع 8 دول يف احمليـــط 
ــوم  ــب يف اليـ ــس ترامـ ــا الرئيـ ــي ألغاهـ ــة التـ ــي االتفاقيـ ــادئ، وهـ الهـ
األول لدخولـــه البيـــت األبيـــض يف 20 ينايـــر 2017م، باإلضافـــة 
لتعزيـــز الشـــراكة العســـكرية والتجاريـــة مـــع كوريـــا اجلنوبيـــة واليابـــان، 
فالرئيـــس بايـــدن يـــدرك متاًمـــا أن الهـــدف املشـــترك لروســـيا والصـــن 
هـــو إخـــراج الواليـــات املتحـــدة مـــن شـــبه اجلزيـــرة الكوريـــة، ولذلـــك كان 
ـــا الشـــمالية،  ـــن ترامـــب وكوري ـــون ينتقـــدون أي تقـــارب ب الدميقراطي
ألنهـــم يدركـــون أن حـــل مشـــكلة كوريـــا الشـــمالية بالطريقـــة التـــي كان 
ـــة للصـــن  ـــة إضافي ـــت ســـتعطي ورق ـــا كان ـــون عليه ـــون يعمل اجلمهوري
وتضعـــف مـــن أســـباب التواجـــد األمريكـــي بــــ28.5 ألـــف جنـــدي يف 

كوريـــا اجلنوبيـــة، و38 ألـــف جنـــدي يف اليابـــان. 
4-عـــدم اإلعـــالن صراحـــة عـــن تخلـــي الواليـــات املتحـــدة عـــن 
سياســـة " الصـــن واحـــدة " التـــي أعتـــرف بهـــا الرئيـــس جيمـــي 
ــة لـــدى  ــات االنفصاليـ ــز الرغبـ ــه تعزيـ ــن يف الوقـــت نفسـ ــر، لكـ كارتـ
ـــد  ـــن خـــالل مزي ـــوجن م ـــوان وهـــوجن ك ـــة وخاصـــة تاي ـــم الصيني األقالي
مـــن مبيعـــات الســـالح لتايـــوان وتعزيـــز ثقتهـــا بنفســـها يف مواجهـــة 
الصـــن، واالســـتمرار يف الدوريـــات العســـكرية يف بحـــر الصـــن 

ــوان. ــن تايـ ــل الصـــن عـ ــذي يفصـ ــرقي الـ الشـ
5-تعزيـــز احلضـــور السياســـي والعســـكري األمريكـــي يف بحـــر 
الـــذي متـــر مـــن خاللـــه جتـــارة بقيمـــة 5.6  الصـــن اجلنوبـــي، 
تريليونـــات دوالر، متثـــل أكثـــر مـــن 40 % مـــن التجاريـــة الدوليـــة، 
وذلـــك مـــن خـــالل تقويـــة عالقـــات الواليـــات املتحـــدة مـــع 6 دول يف 
جنـــوب شـــرق آســـيا " فيتنـــام وماليزيـــا وســـنغافورة وبرونـــاي والفلبـــن 
وإندونيســـيا " وهـــي الـــدول التـــي  تتنـــازع مـــع الصـــن حـــول الســـيادة 
يف بحـــر الصـــن اجلنوبـــي، واالســـتمرار األمريكـــي يف تســـيير القوافـــل 
ـــا يف بحـــر الصـــن اجلنوبـــي مبـــا يزيـــد مـــن  العســـكرية شـــماالً وجنوًب
ـــة التـــي متـــر مـــن خـــالل  ـــع الصيني ـــى ثلثـــي البضائ تكلفـــة التأمـــن عل
بحـــر الصـــن اجلنوبـــي، وبالتالـــي تصبـــح البضائـــع األمريكيـــة أقـــرب 
يف الســـعر مـــن البضائـــع الصينيـــة، وهـــو مـــا يضاعـــف التجـــارة 
األمريكيـــة مـــع " الطبقـــة املتوســـطة " اآلســـيوية التـــي تصـــل لــــ800 
ــذه  ــاح هـ ــرات جنـ ــة، ومؤشـ ــع الصينيـ ــاب البضائـ ــى حسـ ــون علـ مليـ
ــن  ــي مـ ــاجت الصينـ ــو النـ ــع منـ ــا تراجـ ــة عندمـ ــت واضحـ ــة كانـ اخلطـ
10% إلـــى أقـــل مـــن 6.9 % يف عـــام 2019م، قبـــل جائحـــة كورونـــا، 
كمـــا يســـتعد فريـــق بايـــدن ملواصلـــة السياســـة احلاليـــة التـــي متنـــع 
مبوجبهـــا الواليـــات املتحـــدة وحلفاؤهـــا يف املنطقـــة الصـــن مـــن 
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التوســـع يف بنـــاء "اجلـــزر الصناعيـــة"  التـــي تســـاعد يف اكتشـــاف 
النفـــط والغـــاز ، وجنحـــت فيتنـــام يف احلصـــول علـــى قـــرار ضـــد 
الصـــن يف بحـــر الصـــن اجلنوبـــي مـــن محكمـــة الهـــاي، ناهيـــك عـــن 

اخلالفـــات الصينيـــة مـــع اليابـــان وكوريـــا اجلنوبيـــة
6- تعتـــزم إدارة بايـــدن إضافـــة وتفعيـــل مـــا تســـمية "بالقـــوة 
الناعمـــة " املتمثلـــة يف ملـــف "حقـــوق اإلنســـان " يف عالقاتهـــا مـــع 
الصـــن، فـــاإلدارة اجلمهوريـــة احلاليـــة ركـــزت علـــى مســـائل التجـــارة 
ـــوق اإلنســـان  ـــا حق ـــًرا بقضاي ـــم كثي ـــم تهت ـــا ل ـــي لكنه والتســـليح الصين
خاصـــة قضيـــة مســـلمي اإليجـــور التـــي أهتـــم بهـــا عـــدد قليـــل  مـــن 
ــم  ــدن أن دعـ ــق بايـ ــرى فريـ ــون ، ويـ ــرس الدميقراطيـ ــواب الكوجنـ نـ
ــة  ــادة األمريكيـ ــف القيـ ــوى موقـ ــن يقـ ــن لـ ــان يف الصـ ــوق اإلنسـ حقـ

يف العالـــم فقـــط بـــل ســـيقود إلضعـــاف الصـــن يف أكثـــر مـــن إقليـــم 
ـــي  ـــم "شـــنغيانغ" أو تركســـتان الشـــرقية الت ـــا إقلي ـــي ويف مقدمته صين
تشـــكل بوابـــة للصـــادرات الصينيـــة للغـــرب، ويعتـــزم رؤســـاء اللجـــان 
ــواب أو  ــواء يف مجلـــس النـ ــون سـ ــا الدميقراطيـ ــيطر عليهـ ــي يسـ التـ
الشـــيوخ اســـتصدار بيانـــات لرفـــض نظـــام املعســـكرات الصينيـــة 
للويجـــور التـــي تقـــول واشـــنطن أنهـــا تهـــدف للقضـــاء علـــى الهويـــة 

ــرقية  ــتان الشـ ــكان تركسـ اإلســـالمية لسـ
7-دعـــم الزعيـــم التاريخـــي للتبـــت " الـــدالي المـــا " مـــع دراســـة 
"الـــدالي المـــا " شـــخصية رافضـــة  كل اخليـــارات حتـــى يخلـــف 
ـــة عمـــل  ـــم االســـتراتيجي، وهـــذه ورق ـــى اإلقلي ـــة عل للســـيطرة الصيني
ــالل  ــت األبيـــض خـ ــتقبل يف البيـ ــث أسـ ــب حيـ ــا الرئيـــس ترامـ عليهـ
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ــانغاى،  ــبانح سـ ــم التبـــت لوبسـ ــة رئيـــس وزراء إقليـ ــابيع املاضيـ األسـ
ــة  ــاكل الداخليـ ــذه املشـ ــق كل هـ ــن خلـ ــات املتحـــدة مـ ــدف الواليـ وهـ
للصـــن هـــو أن ينصـــب اهتمـــام القـــادة الصينيـــن علـــى املشـــاكل 

ــي  ــع اخلارجـ ــس التوسـ ــة وليـ الداخليـ
8-التضخيـــم مـــن النزاعـــات القائمـــة ســـواء بـــن الصـــن ودول 
جنـــوب شـــرق آســـيا أو بـــن الصـــن مـــن جانـــب وأســـتراليا ونيوزيلنـــدا 

مـــن جانـــب أخـــر
9- حتريـــض الـــدول األوربيـــة وكنـــدا علـــى وقـــف الشـــراكة 
ــركات  ــاواوي والشـ ــركة هـ ــع شـ ــة مـ ــع الصـــن خاصـ ــة مـ التكنولوجيـ
األخـــرى التـــي تصنـــع تكنولوجيـــا اجليـــل اخلامـــس، والتخويـــف مـــن 
ســـيطرة الصـــن معلوماتيـــاً علـــى الـــدول الغربيـــة وكنـــدا، ورغـــم أن 
الرئيـــس ترامـــب كان لـــه موقـــف صـــارم ضـــد الصـــن يف هـــذا األمـــر 
إال أن التوقعـــات مـــن إدارة بايـــدن لـــن تكـــون أقـــل مـــن ترامـــب يف هـــذا 
امللـــف ، وهنـــاك تصريحـــات واضحـــة مـــن زعمـــاء الدميقراطيـــن 
أمثـــال نانســـي بيوســـي وأدم شـــيف تدعـــو للصرامـــة الكاملـــة ضـــد 
الهيمنـــة التكنولوجيـــة الصينيـــة علـــى املجتمعـــات الغربيـــة، كمـــا أن 
اســـتعادة الواليـــات املتحـــدة حللفائهـــا يف الناتـــو واالحتـــاد األوروبـــي 
واليابـــان وكوريـــا اجلنوبيـــة ودول جنـــوب شـــرق آســـيا سيشـــكل حلـــف 

قـــوي ضـــد التكنولوجيـــا الصينيـــة.
حـــول  التوتـــر  تخفيـــف  علـــى  بايـــدن  الرئيـــس  10- ســـيعمل 
ــطس  ــب يف أغسـ ــس ترامـ ــحاب الرئيـ ــد انسـ ــة بعـ ــخ النوويـ الصواريـ
ــطة  ــرة واملتوسـ ــخ القصيـ ــر الصواريـ ــع نشـ ــة منـ ــن اتفاقيـ 2019م، مـ
املـــدى يف أوروبـــا، لكنـــه لـــن يعـــود لهـــذه االتفاقيـــة التـــي حتـــرم 
ـــة ومتوســـطة املـــدى  واشـــنطن مـــن نشـــر صواريـــخ حتمـــل رؤوس نووي
يف آســـيا، وهنـــاك تقاريـــر تقـــول أن الواليـــات املتحـــدة بالفعـــل بـــدأت 
يف نشـــر هـــذه الصواريـــخ يف الســـفن احلربيـــة األمريكيـــة غـــرب 
احمليـــط الهـــادئ، كمـــا أن الرئيـــس بايـــدن مـــن املســـتحيل عليـــه 
جتديـــد اتفاقيـــة "ســـتار3 " التـــي وقعهـــا ســـلفه الســـابق بـــاراك أوبامـــا 
عـــام 2011م، وتنتهـــي يف فبرايـــر القـــادم والتـــي تتعلـــق بالصواريـــخ 
الطويلـــة املـــدى، فاملســـتهدف هنـــا الصـــن وليـــس روســـيا حيـــث 
ــي  ــي كل األراضـ ــدى تغطـ ــة املـ ــخ طويلـ ــت الصـــن متلـــك صواريـ باتـ
ـــى 10  ـــد مداهـــا عل ـــخ يزي ـــح للصـــن صواري ـــة، بعـــد أن أصب األمريكي
آالف كلـــم، وهـــذا مـــا دفـــع وزيـــر اخلارجيـــة األمريكـــي مايـــك بومبيـــو 
للقـــول "لـــن نســـمح للصـــن بالســـيطرة علـــى بحـــر الصـــن اجلنوبـــي"، 
و لهـــذا تعمـــل االســـتراتيجية األمريكيـــة احلاليـــة علـــى إضعـــاف 
البحريـــة الصينيـــة يف غـــرب احمليـــط الهـــادي حتـــى ال تكـــون منطلًقـــا 

ــة. ــداف األمريكيـ ــرب األهـ لضـ
وعناصـــر  قيـــادات  علـــى  العقوبـــات  مـــن  املزيـــد  11-فـــرض 
ـــون  ـــغ عـــدد منتســـبيه 90 ملي ـــذي يبل ـــي وال احلـــزب الشـــيوعي الصين
عضـــو، ومنـــع عـــودة الطـــالب الصينيـــن للجامعـــات األمريكيـــة، وهـــي 
إجـــراءات بـــدأت يف عهـــد الرئيـــس ترامـــب وســـوف تســـتمر مـــع 

ــب.  ــس املنتخـ الرئيـ
ـــا  12 ـــــ إذا لـــم تتجـــاوب الصـــن مـــع الواليـــات املتحـــدة يف قضاي
الســـالح النـــووي وامللكيـــة الفكريـــة ســـيكون علـــى واشـــنطن اللجـــوء 
للخيـــار األخيـــر وهـــو التعايـــش مـــع " حـــرب بـــاردة " كمـــا صـــرح مايـــك 

ـــو . بومبي
خيارات الصن 

رغـــم أن القيـــادة الصينيـــة رحبـــت بجـــو بايـــدن وقالـــت الصحافـــة 
الرســـمية الصينيـــة إن جـــو بايـــدن ســـيكون أفضـــل مـــن ترامـــب الـــذي 
فـــرض رســـوم غيـــر مســـبوقة علـــى املنتجـــات الصينيـــة ومهـــد حلـــرب 
جتاريـــة طويلـــة يف العالـــم إال أن االجتمـــاع األخيـــر للقيـــادة الصينيـــة 
ــار  ــن كبـ ــم 25  مـ ــذي يضـ ــيوعي الـ ــزب الشـ ــب احلـ ــل يف مكتـ املتمثـ
القـــادة ، و300 شـــخصية آخريـــن ميثلـــون اللجنـــة املركزيـــة للحـــزب 
رســـموا " خريطـــة طريـــق " ليـــس فقـــط للســـنوات األربـــع القادمـــة 
ــة يف  ــوة الصينيـ ــز القـ ــا تعزيـ ــى 2030م، وهدفهـ ــل حتـ ــدن بـ ــع بايـ مـ
مواجهـــة الضغـــوط األمريكيـــة والغربيـــة وتعتمـــد هـــذه االســـتراتيجية 

ـــن احملـــاور وهـــي :  ـــى مجموعـــة م عل
ـــد أن  ـــدة " بع ـــة اجلدي ـــى " الواقعي ـــدة عل ـــوم اخلطـــة اجلدي 1-تق
ـــت الصـــن  ـــي حاول ـــة الت ـــم القدميـــة والصـــورة النمطي ـــت املفاهي انته
ترســـيخها منـــذ عـــام 1979م، وأن هنـــاك "الصـــن اجلديـــدة واملختلفـــة 
ــًدا عـــن تلـــك الصـــورة للدولـــة متراميـــة  " التـــي ســـتقدم للعالـــم بعيـ
األطـــراف التـــي لديهـــا عمالـــة رخيصـــة،  ولعبـــت دور " مصنـــع العالـــم 
" فهـــذا الهـــدف انتهـــى عمليـــاً مـــع تشـــجيع الغـــرب والواليـــات املتحـــدة 
دول أخـــرى مثـــل الهنـــد وباكســـتان وســـنغافورة وماليزيـــا وإندونيســـيا 
والفلبـــن  أن حتـــل محـــل الصـــن، كمـــا أن صـــورة الصـــن " البلـــد 
الطيـــب " و"الصديـــق للعالـــم الثالـــث " لـــم تعـــد موجـــودة بعـــد اكتشـــاف 
" نظريـــة " الســـيطرة بالديـــون " الصينيـــة، وعـــدم االســـتفادة مـــن 
الشـــراكة الصينيـــة لـــدى الـــدول التـــي انخرطـــت يف شـــراكات عميقـــة 
مـــع الصـــن خـــالل الثالثـــن عامـــاً املاضيـــة، وتعـــد هـــذه الواقعيـــة 
اجلديـــدة هـــي طريقـــة الصـــن لرفـــض منطلـــق بايـــدن بـــأن الصـــن 

ـــة  ـــة العاملي ـــل للدميقراطي ـــالده ب ـــس فقـــط لب عـــدو لي
2-ســـتعمل الصـــن علـــى خلـــق مصالـــح واضحـــة ومفهومـــة لـــدى 

    الدفع بدور القطاع الخاص للتعاون وتعزيزه ولن تتحقق أي 

انطالقة فاعلة للتعاون بين الطرفين بعيًدا عن مشاركة هذا القطاع
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الشـــركاء خاصـــة يف آســـيا وإفريقيـــا بعـــد أن انتهـــت فعليـــاً صـــورة 
الصـــن " كفاعـــل خيـــر " بعـــد ان أدركـــت تلـــك الـــدول أن فعـــل اخليـــر 
ــت  ــل، وجنحـ ــرص عمـ ــق فـ ــة خللـ ــة صينيـ ــن إال محاولـ ــم يكـ ــذا لـ هـ
ــال 800  ــن انتشـ ــابقة مـ ــة السـ ــذه السياسـ ــة لهـ ــل نتيجـ ــن بالفعـ بكـ
ـــة، ومـــا  مليـــون مـــن حتـــت خـــط الفقـــر خـــالل العقـــود الثـــالث املاضي
يعـــزز مـــن ســـعي الصـــن نحـــو سياســـة جديـــدة ومختلفـــة أن هنـــاك 
منافســـون كبـــار لهـــا يف آســـيا وإفريقيـــا مثـــل روســـيا والهنـــد واليابـــان.
3- تخشـــى القيـــادة الصينيـــة مـــن " الطبقـــة الوســـطى اجلديـــدة 
" وأكثـــر مـــن مليـــون صينـــي يف اجلامعـــات الغربيـــة باإلضافـــة إلـــى 
100 مليـــون صينـــي يف اخلـــارج، ففـــي الســـابق كان كل هـــؤالء بجانـــب 
ــى ال  ــؤالء حتـ ــد هـ ــن حتييـ ــاول الصـ ــوم حتـ ــادة، واليـ ــزب والقيـ احلـ
يكونـــوا ورقـــة الواليـــات املتحـــدة واملجتمعـــات الغربيـــة للضغـــط 
علـــى النظـــام السياســـي ومحاولـــة تعطيـــل االنطالقـــة الصينيـــة، 
ــم  ــل الناعـ ــدن " للتدخـ ــط بايـ ــول إن خطـ ــة تقـ ــرات الصينيـ فالتقديـ
" بإثـــارة قضايـــا مثـــل الدميقراطيـــة واحلريـــة رمبـــا حتـــول هـــذه 
الطبقـــة التـــي كانـــت العمـــود الفقـــري للحكومـــة خـــالل الســـنوات 
ـــب السياســـية،  ـــر مـــن خـــالل املطال ـــى عـــبء كبي ـــرة إل ـــن األخي الثالث
ولهـــذا يفكـــر احلـــزب الشـــيوعي مبنطـــق " التحـــرك االســـتباقي " 

لنـــزع هـــذه الورقـــة مـــن الواليـــات املتحـــدة. 
4-تقـــوم خطـــة التســـويق اجلديـــدة للدولـــة الصينيـــة علـــى أنهـــا 
دولـــة " برجماتيـــة " تبحـــث عـــن مصاحلهـــا ومصالـــح شـــعبها، وليـــس 
صـــورة " الدولـــة الشـــيوعية " التـــي يقودهـــا حـــزب مـــن النصـــف األول 
ــى "  ــدة علـ ــة اجلديـ ــة الصينيـ ــز الرؤيـ ــذا تركـ ــرين، ولهـ ــرن العشـ للقـ
ـــع القومـــي  ـــع الشـــيوعي " الن الطاب ـــع القومـــي " وليـــس " الطاب الطاب
هـــو الـــذي ســـيحافظ علـــى " وحـــدة األراضـــي" الصينيـــة وعـــدم 

التفـــكك واالنســـالخ القومـــي والثقـــايف.
ــيا  ــن روسـ ــل الصـــن عـ ــدة فصـ ــات املتحـ ــاول الواليـ ــا حتـ 5-كمـ
وعـــن حلفائهـــا أطلقـــت الصـــن حملـــة ملغازلـــة حلفـــاء واشـــنطن 
بهـــدف أن تكـــون الواليـــات املتحـــدة وحدهـــا يف ميـــدان اخلـــالف 
مـــع الصـــن، ويعتمـــد هـــذا اخلطـــاب اجلديـــد علـــى أن الصـــن " 
ــة  ــرب العامليـ ــاركتها يف احلـ ــن خـــالل مشـ ــر " مـ ــم احلـ ــريك للعالـ شـ
الثانيـــة بجانـــب االحتـــاد الســـوفيتي ضـــد اليابـــان وهتلـــر، وأن ماليـــن 
ـــي اســـتمرت مـــن 1937  ـــارك الت ـــا لهـــذه املع ـــوا ضحاي الصينيـــن ذهب

حتـــى 1945م. 
ــزب  ــا احلـ ــي جتاهلهـ ــة التـ ــوز الصينيـ ــرام للرمـ ــادة االحتـ 6-إعـ

ــتعادة  ــل اسـ ــة مـــن خلـ ــبعن املاضيـ ــنوات السـ ــيوعي خـــالل السـ الشـ
ــج  ــاج برامـ ــة، وإنتـ ــد البوذيـ ــم املعابـ ــيوس، وترميـ ــرام لكونفوشـ االحتـ
ـــد  ـــا تؤك ـــاء، كم ـــن القدم ـــوك الصيني ـــراالت واملل ـــة عـــن اجلن تلفزيوني
األمم  أحـــد مؤسســـي  الصـــن  اعتبـــار  علـــى  الدعايـــة اجلديـــدة 
ـــاق  ـــه يف صياغـــة ميث ـــت الصـــن دور ال يســـتهان ب ـــث لعب املتحـــدة حي

األمم املتحـــدة.
خيار بن خيارات 

نحـــن أمـــام إعـــالن واضـــح مـــن جـــو بايـــدن بـــأن الواليـــات املتحـــدة 
لـــن تدخـــل يف حـــروب " غيـــر ضروريـــة " بعيـــًدا عـــن إعـــالن وزيـــر 
الدفـــاع األمريكـــي املقـــال مـــارك إســـبر الـــذي توقـــع حربـــاً بـــن 
بـــالده والصـــن يف احمليـــط الهـــادئ ليـــس فقـــط بســـبب الصواريـــخ 
والبحريـــة الصينيـــة ورفـــض بكـــن االنضمـــام التفاقيـــات حظـــر إنتـــاج 
ـــات  ـــاك مخـــاوف مـــن أن التحقيق ـــة لكـــن هن ـــخ النووي ونشـــر الصواري
األمريكيـــة قـــد تصـــل إلـــى أن الصـــن وراء فيـــروس كورونـــا بـــل وإنهـــا 
قرصنـــت معلومـــات منعـــت الوصـــل للقـــاح طـــوال الشـــهور التـــي 
ـــا  ـــدة، فاملؤكـــد ليـــس مـــن نواي ســـبقت اإلعـــالن عـــن اللقاحـــات اجلدي
ــي  ــف عاملـ ــاء حتالـ ــل لبنـ ــن بـ ــع الصـ ــرب مـ ــاع حلـ ــنطن االندفـ واشـ
يف أوربـــا وآســـيا وأســـتراليا للوقـــوف أمـــام األهـــداف الصينيـــة 
فليـــس مـــن بـــن أهـــداف واشـــنطن الدخـــول يف حـــرب مـــع، والهـــدف 
ـــدة  ـــى مائ ـــوس الصـــن عل األمريكـــي مـــن كل هـــذه التحـــركات هـــو جل
التفـــاوض لتحقيـــق ثالثـــة أهـــداف وهـــي دخـــول بيجـــن كطـــرف 
فاعـــل ومســـؤول يف املنظومـــة العامليـــة األمريكيـــة مـــن خـــالل الدخـــول 
يف االتفاقيـــات التـــي كانـــت ثنائيـــة بـــن موســـكو وواشـــنطن ، واحتـــرام 
امللكيـــة الفكريـــة وعـــدم ســـرقة األســـرار العلميـــة " أو االستســـالم " 
ـــا كان مـــع االحتـــاد الســـوفيتي،  ـــى غـــرار م ـــة عل ـــاردة " طويل حلـــرب ب

حـــرب بـــاردة." طويلـــة 

    الدفع بدور القطاع الخاص للتعاون وتعزيزه ولن تتحقق أي 

انطالقة فاعلة للتعاون بين الطرفين بعيًدا عن مشاركة هذا القطاع

* كاتب ومحلل سيايس ـ مؤسسة األهرام
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األدوات االقتـصـــاديــة في السيــــاسة البـيــئــيـــة

حالة دول مجلس التعاون الخليجي

جدة: آراء حول اخلليج 

وتضمـن   " البيئيـة  "السياسـة  الكتـاب  مـن  األول  الفصـل  وتضمـن 
عناويـن )احلالـة البيئيـة الراهنـة يف دول مجلـس التعـاون اخلليجـي 
ـ السياسـة البيئيـة: النطـاق والتعريـف ـــ أهـداف السياسـة البيئيـة ـ 
تصنيف السياسـة البيئية ـ فشـل السياسـة وفشـل السـوق والسياسـة 
اخلليجـي(،  التعـاون  مجلـس  دول  يف  البيئيـة  السياسـات  ـ  البيئيـة 
الفصـل الثانـي "السـيطرة والتحكـم واألدوات االقتصاديـة" و تضمـن 
أهـداف  ـ  االقتصاديـة  األدوات  ـ  والتحكـم  السـيطرة  علـى  )أمثلـة 
األدوات  ـ  االقتصاديـة  األدوات  تصنيـف  ـ  االقتصاديـة  األدوات 
االقتصاديـة احملليـة واإلقليميـة والدوليـةـ  أمثلـة األدوات االقتصادية 
ـ مزايـا وعيـوب السـيطرة والتحكـم واألدوات االقتصاديـة(، الفصـل 
وتضمـن  اخلليـج"  منطقـة  يف  البيئـي  املؤسسـي  اإلطـار   " الثالـث 
)املؤسسـات البيئيـة يف مجلـس التعـاون اخلليجـي ـ املصاعـب التـي 
تواجـه التطويـر املؤسسـيـ  املجتمـع املدنـي(، الفصـل الرابـع "القانون 
البيئـي " وتضمـن )التشـريع البيئـي يف دول مجلـس التعـاون اخلليجي 
ـ التغييـرات التـي أدخلـت علـى القوانـن البيئيـة(، الفصـل اخلامـس 
"االتفاقيـات البيئيـة متعـددة األطـراف" وتضمـن )مزايـا االتفاقيـات 
املتعـددة  البيئيـة  االتفاقيـات  حـدود  ـ  األطـراف  متعـددة  البيئيـة 
األطـراف ـ التجـارة املتعـددة األطـراف واالتفاقيـات البيئيـة ـ وضـع 
مجلـس التعـاون اخلليجـي فيما يتعلق باالتفاقيات(، الفصل السـادس 
"جتـارب دوليـة مختـارة يف تنفيـذ األدوات االقتصاديـة " وجاء يف هذا 

صدر عن مركز اخلليج لألبحاث كتاًبا بعنوان "األدوات االقتصادية يف السياسة البيئية ـ حالة دول مجلس التعاون 
اخلليجي " للمؤلف الدكتور محمد عبد الرؤوف، مدير برنامج مركز اخلليج لألبحاث، وجاء الكتاب مثابة دراسة توثيقية 
دقيقة مدعمة باإلحصاءات واجلداول واألرقام عن الوضع البيئي يف دول مجلس التعاون اخلليجي، وتضمن سبعة فصول 

وعدة مالحق. 
واملؤلف هو الدكتور محمد عبد الرؤوف عبد احلميد مدير إدارة أبحاث البيئة مبركز اخلليج لألبحاث حاصل على 
درجة الدكتوراه يف العلوم البيئية من جامعة عن شمس بالقاهرة وتلقى تدريًبا متقدًما يف اإلدارة البيئية يف أملانيا، وهو 

ميثل مركز اخلليج لألبحاث يف احملافل الدولية املعنية بشؤون البيئة. 

إصداراتإصدارات

الفصـل دول )كرواتيـا ـ مصـر ـ باربـدوس ـ تشـيلي ـ كينيـا ـ فرنسـا 
واألخيـر  السـابع  والفصـل   ، املتحـدة(  الواليـات  ـ  أملانيـا  ـ  اليابـان  ـ 
"املتطلبـات املسـبقة لتطبيـق األدوات االقتصاديـة " وتضمـن تقييـم 
أداء األدوات االقتصاديـة ـ متويـل األدوات االقتصاديـة (، ثـم جـاءت 

اخلالصـة، واملالحـق ، واملراجـع . 

للمنطقـة  البيئيـة  املعالـم  "تتسـم  الدراسـة  هـذه  عـن  املؤلـف  وقـال 
الظـروف  يف  التشـابه  أوجـه  مـن  العديـد  إلـى  إضافـة  بالتشـابه، 
اجلغرافيـة والسياسـية واالقتصاديـة، لـذا يجـب أن تكـون السياسـات 
البيئيـة  واإلدارة  االقتصاديـة  التنميـة  إن  أيًضـا،  متقاربـة  البيئيـة 
السـليمة وجهـان لعملـة واحـدة، فالتنميـة دون حمايـة بيئيـة كافيـة ال 
معنـى لهـا وقـد تعطـي نتائـج عكسـية، وهكـذا فـإن اسـتخدام سياسـة 
قضايـا  مـع  التعامـل  عنـد  كبيـرة  أهميـة  يكتسـب  واجلـزرة  العصـا 

املسـتدامة."  التنميـة 

وأضـاف " ال يرمـي هـذا البحـث إلى تقييم السياسـات البيئية الكلية 
ملجلـس التعـاون اخلليجـي ، غيـر أنـه يعـرض لـب هـذه السياسـات 
بالتركيـز علـى اسـتخدام أداتـن من أدوات السياسـة، أي التشـريعات 
األدوات  البحـث  هـذا  ويتفحـص  االقتصاديـة.  واألدوات  البيئيـة، 

االقتصاديـة فيمـا يتعلـق بالقانـون البيئـي األساسـي يف كل دولـة".



ينايـــــــــــر122
157العــدد

2021www.araa.sa

هنـــاك إجمـــاع علـــى أن العـــام الـــذي انقضـــى )2020م( مـــن األعـــوام التـــي 
ســـيتوقف أمامهـــا التاريـــخ طويـــاًل حيـــث شـــهد أحداًثـــا قلمـــا تكـــررت 
يف التاريـــخ املعاصـــر، فقـــد اجتمعـــت أحـــداث شـــتى وتضافـــرت مخاطـــر 
ــات  ــت حتديـ ــاوف وتكالبـ ــرة للمخـ ــة ومثيـ ــل مقلقـ ــت عوامـ ــة والتقـ متنوعـ
مجتمعـــة يف وقـــت واحـــد، ومنهـــا مـــا ميثـــل خطـــًرا ممتـــًدا وبعيـــد املـــدى 

والتأثيـــر، ومنهـــا مـــا قـــد يكـــون تأثيـــره مرحلـــًي، وميكـــن جتـــاوزه. 
ولعـــل خطـــر جائحـــة كورونـــا يأتـــي يف مقدمـــة هـــذه املخاطـــر لكونهـــا 
كشـــفت ضعـــف البنيـــة الصحيـــة العامليـــة وســـلطت الضـــوء علـــى ارتبـــاك 
الـــدول الكبـــرى والصناعيـــة أمـــام هـــذا الفيـــروس الـــذي ال يُـــرى بالعـــن 
ــذه  ــة هـ ــدول يف مواجهـ ــة للـ ــول الفرديـ ــل احللـ ــفت فشـ ــل كشـ ــردة، بـ املجـ
اجلائحـــة، أو يف إيجـــاد العـــالج الـــالزم لفتـــرة اســـتمرت أكثـــر مـــن عـــام، 
وحتـــى اللقاحـــات التـــي مت التوصـــل إليهـــا وبـــدأ بالفعـــل اســـتخدامها 
جـــاءت مببـــادرات وأبحـــاث عجولـــة مـــن شـــركات أدويـــة كبـــرى وليســـت 
طبيـــة  كارثـــة  أخطـــر  متثـــل  التـــي  كورونـــا  فيـــروس  ومخاطـــر  دوالً، 
اســـتهدف جميـــع دول العالـــم بـــال اســـتثناء، بـــل الـــدول املتقدمـــة كانـــت 
الضحيـــة األولـــى لهـــذه اجلائحـــة وهـــذا مـــا تؤكـــده أعـــداد الوفيـــات 
واإلصابـــات يف الواليـــات املتحـــدة وأوروبـــا الغربيـــة التـــي زادت بأعـــداد 
كثيـــرة عـــن مثيالتهـــا يف الـــدول األكثـــر فقـــًرا، وامتـــد تأثيـــر جائحـــة كورونـــا 
ــادي  ــاع االقتصـ ــا القطـ ــاة ويف مقدمتهـ ــي احليـ ــع مناحـ ــى جميـ ــل إلـ ليصـ
ـــا  ـــا هبطـــت أســـعار النفـــط م ـــل وغيرهـــا، كم واخلدمـــات والســـياحة والنق
أدى إلـــى تراجـــع معـــدالت اإلنتـــاج ومـــن ثـــم هبـــوط معـــدالت النمـــو يف 
الـــدول الغنيـــة، وزادت نســـبة البطالـــة ؛ وغيـــر ذلـــك مـــن مؤشـــرات ســـلبية 

خيمـــت علـــى العالـــم.
ـــن املظاهـــر  ـــدة م ـــون الوحي ـــم تك ـــا ل ـــة هـــذه اجلائحـــة، إال أنه ورغـــم هيمن
الســـلبية التـــي عاشـــتها الكـــرة األرضيـــة، فقـــد ألقـــت نتائـــج االنتخابـــات 
الرئاســـية األمريكيـــة بظاللهـــا علـــى العالقـــات اخلارجيـــة األمريكيـــة 
وعالقتهـــا مـــع األصدقـــاء والشـــركاء مـــن ناحيـــة ومـــع األعـــداء مـــن ناحيـــة 
ـــى منطقـــة شـــرق البحـــر األبيـــض املتوســـط  ـــد ت املخاطـــر إل أخـــرى، وامت
والصـــراع الدائـــر حالًيـــا مـــع الـــدول املطلـــة علـــى املتوســـط ،  وهـــو صـــراع 
ــذا  ــد هـ ــر، وأمتـ ــاع البحـ ــة يف قـ ــة املختزنـ ــى الطاقـ ــب علـ ــح وتكالـ مصالـ

ــراع محتدمـــة  ــا التـــي حتولـــت إلـــى نقطـــة صـ ــل إلـــى ليبيـ ــراع ليصـ الصـ
بـــن تدخـــل تركـــي ســـافر ضـــد الشـــعب الليبـــي ودول اجلـــوار.

كمـــا أن العالقـــات العربيـــة ـ العربيـــة يف عـــام 2020م، لـــم تكـــن يف أحســـن 
ـــان  ـــد زادت يف بعـــض األحي ـــت ق ـــا وإن كان ـــا قبله ـــداد مل ـــي امت ـــا فه حاالته
ـــى  ـــات إل ـــدت هـــذه اخلالف ـــث امت ـــالف، حي ســـخونة يف اخلـــالف أو االخت
كســـل العمـــل العربـــي املشـــترك إن لـــم يكـــن وصـــل إلـــى حـــد اخلمـــول فيمـــا 
يتعلـــق بالتعاطـــي العربـــي اجلماعـــي مـــع التحديـــات التـــي تواجـــه الـــدول 
العربيـــة، واســـتمر التراشـــق اإلعالمـــي الـــذي هبـــط إلـــى مســـتوى يســـئ 
ـــى  ـــة إل ـــي ويجـــر املنطق ـــخ العرب ـــة وللتاري ـــة ـ العربي ـــات العربي جـــًدا للعالق
ــداء  ــاط بأعـ ــل واحملـ ــي العليـ ــد العربـ ــة ونهـــش يف اجلسـ ــروب إعالميـ حـ
ــي  ــى طـ ــة علـ ــوادر إيجابيـ ــاك بـ ــت هنـ ــدد، وإن كانـ ــداء جـ ــن وأعـ تقليديـ

ـــام املنصـــرم.  ـــاء الع ـــن انته ـــة م ـــام قليل ـــل أي ـــات قب هـــذه اخلالف
تظـــل كل هـــذه األحـــداث وغيرهـــا مهمـــة جـــًدا، وإن كانـــت ســـلبية، إال 
ـــم منهـــا  أنـــه مـــن املمكـــن أن تكـــون إيجابيـــة شـــريطة التوقـــف أمامهـــا للتعل
واالســـتفادة مـــن األخطـــاء وتـــدارك مـــا ميكـــن تداركـــه، ولعـــل مـــن أهـــم 

هـــذه الـــدروس: 
أهميـــة التعـــاون والتكامـــل العربـــي، حيـــث فشـــلت احللـــول الفرديـــة للـــدول 
الكبـــرى يف مواجهـــة أحـــداث العـــام الفائـــت وتداعياتهـــا، والوضـــع أكثـــر 
صعوبـــة بالنســـبة للـــدول الناميـــة ومنهـــا بالطبـــع الـــدول العربيـــة، وهـــذا 
ـــى إعمـــال  ـــة دخـــول املنطقـــة يف تكامـــل حقيقـــي يعتمـــد عل مـــا يؤكـــد أهمي
ـــة  ـــا احلياتي ـــى األبحـــاث والدراســـات يف خدمـــة القضاي الفكـــر واللجـــوء إل
التقـــدم  بقطـــار  واللحـــاق  واالبتـــكارات  والتنميـــة  بالصحـــة  املتعلقـــة 

العاملـــي، وأن يكـــون البحـــث العلمـــي هدًفـــا ووســـيلة مًعـــا. 
ــي  ــة والتـ ــة ـ العربيـ ــات العربيـ ــن اخلالفـ ــت مـ ــي طالـ ــة التـ ــد التجربـ وبعـ
اســـتغلتها الـــدول اإلقليميـــة أســـوأ اســـتغالل وعاثـــت فســـاًدا باألمـــن 
ـــة  ـــة اجلماعي ـــي، فقـــد آن األوان أن تصـــل العالقـــات العربي القومـــي العرب
ـــا  ـــة الرشـــد وعـــدم خلـــط اخلالفـــات السياســـية باملصالـــح العلي إلـــى مرحل
ـــن  ـــوة ب ـــادة اله ـــد لزي ـــن يري ـــاب واســـًعا لدخـــول م ـــح الب ـــة مبـــا يفت للمنطق
الشـــعوب العربيـــة واســـتنزاف خيراتهـــا واســـتباحة أمنهـــا، حيـــث جـــاءت 
ـــة دون  ـــدول العربي ـــع ال ـــى حســـاب اســـتقرار جمي ـــة عل التدخـــالت اإلقليمي
اســـتثناء وأن اخلســـائر طالتهـــا جميًعـــا وتعيـــش املنطقـــة حالًيـــا صراًعـــا 
ــاريع قوميـــة تســـتهدف الوجـــود العربـــي مـــن أساســـه  ــا بـــن مشـ محتدًمـ
وهـــذا مـــا يهـــدف إليـــه املشـــروع القومـــي التركـــي، واملشـــروع القومـــي 
اإليرانـــي، واملشـــروع القومـــي اإلســـرائيلي، وإن تســـربلت هـــذه املشـــاريع 
بأقنعـــة دينيـــة تظـــل مشـــاريع موجهـــة ضـــد الوجـــود العربـــي وتســـتهدفه 
الســـتئصاله مـــن عقـــر داره، وحصـــاره يف محيطـــه ، ومواجهـــة هـــذه 
املشـــروعات تتطلـــب قـــراءة أهدافهـــا وأماكـــن تركيزهـــا وتكـــون املواجهـــة 

بـــاألدوات نفســـها. 
ـــا زادت  ـــة كلم ـــوة الناعم ـــا بالق ـــة خصوًص ـــرب يف املواجه ـــا تأخـــر الع وكلم
العربيـــة  التهدئـــة  الضـــروري ســـرعة  مـــن  لذلـــك  العربيـــة،  اخلســـائر 

ــلحته.    ــه بأسـ ــرد عليـ ــر والـ ــات اآلخـ ــراءة مخططـ وقـ
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